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Prezado leitor ou leitora, 
Temos muita alegria e orgulho em poder apresentar este livro que do-

cumenta e comemora os cinco anos da Agência Reguladora dos Serviços 
de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES-
-PCJ, e fazemos isso com o objetivo de compartilhar nossa experiência 
com outras regiões do Brasil. 

A ARES-PCJ nasceu do cumprimento de uma obrigação legal, uma lei 
que buscou trazer profissionalização para o saneamento básico, à qual alia-
mos à ideia de cooperação regional, que certamente ajudaria a viabilizar 
o processo. A discussão inicial para criação da agência reguladora nasceu 
dentro do Consórcio PCJ, que não poupou esforços técnicos e financeiros 
para concretizar a empreitada. O engajamento dos municípios das Bacias 
PCJ foi sendo construído aos poucos. 

Durante estes primeiros cinco anos, tivemos momentos difíceis e outros 
muito gratificantes. A união e o comprometimento dos 56 Municípios as-
sociados – uma virtude reconhecida das Bacias PCJ – é hoje, sem dúvida, o 
resultado mais positivo. No início, porém, foi difícil o processo de conven-
cimento dos Municípios que poderiam se associar, porque a lei de sanea-
mento era desconhecida e a necessidade de um órgão independente para 
fiscalizar a prestação dos serviços e definir o valor da tarifa era visto com 
certa desconfiança pelos gestores municipais. 

Com o passar do tempo, entretanto, o conceito regulatório se firmou, 
e o resultado foi a criação de uma agência reguladora arrojada que não 

MENSAGEM DO 
PRESIDENTE DA ARES-PCJ
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olha para questões partidárias ou pessoais, mas para o bem regional. Uma 
organização cujos Municípios associados obtêm muitos benefícios, entre 
os quais dois podem ser destacados e são lembrados em todos os eventos 
técnicos dos quais participamos, no Brasil e em outros países: a troca de 
experiência regional e o baixo custo da agência em virtude do ganho de 
escala. 

Dedicação, comprometimento e integração regional são as palavras 
que melhor definem o resultado destes primeiros cinco anos de trabalho. 
A ARES-PCJ se tornou uma agência que conseguiu desbravar uma área de 
atuação ainda incipiente no Brasil e vem alcançando reconhecimento por 
sua apurada técnica de trabalho, que alia a fiscalização dos prestadores 
com o apoio aos Municípios para melhor atendimento ao cidadão-usuário.

É justo lembrar que grande parte do sucesso da ARES-PCJ se deve à sua 
equipe de colaboradores, formada por profissionais do mais alto gabari-
to, que sempre se pautou pelo comprometimento à causa do saneamento 
– uma equipe que congrega diretores com reconhecido conhecimento e 
experiência no saneamento e técnicos com sólida formação acadêmica e 
aprovados em concorrido concurso público.

Comemoramos o sucesso até o presente com a certeza de que vamos 
colher muitos frutos nos próximos anos, porque estamos preparados para 
um futuro no qual veremos a consolidação dos trabalhos desta primeira 
etapa e os avanços significativos que vão tornar a qualidade dos serviços 
cada vez mais eficientes, otimizando nosso desempenho. 

Fazemos isso porque entendemos que os recursos naturais são finitos, 
a união faz a força e somente com uma gestão adequada do saneamento 
poderemos garantir atendimento de qualidade a todos.

Que venham os próximos cinco, dez e vinte anos!

Dr. Antonio Fernandes Neto, Prefeito de Cosmópolis e Presidente da ARES-PCJ



I. MEMÓRIA DA AGÊNCIA 
REGULADORA PCJ (ARES-PCJ) 

PERÍODO 2011-2016



Cinco anos trabalhando na melhoria da eficiência dos prestadores 
de serviço de saneamento básico. Cinco anos melhorando a vida de 
mais de 5 milhões de usuários.

No dia 5 de janeiro de 2007 foi promulgada a Lei Federal nº 11.445 (Po-
lítica Nacional de Saneamento Básico), regulamentada pelo Decreto nº 
7.217/2010. Com essa legislação a prestação dos serviços públicos de sanea-
mento básico passou a ser regulada e fiscalizada obrigatoriamente por um 
órgão técnico definido pelos Municípios brasileiros.

Vários estudos de viabilidade econômica e técnica foram realizados 
pelo Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí - Consórcio PCJ, chegando-se à conclusão de que a criação de uma 
agência municipal seria muito onerosa e com ociosidade em vários perío-
dos e que o Estado paulista não tinha interesse em atuar fora dos limites 
do prestador de serviços estadual (SABESP), o que motivou a criação de um 
ente regional.

Buscando informar-se sobre o assunto, em agosto de 2009, técnicos do 
Consórcio PCJ participaram de um seminário sobre o ainda recente tema 
da regulação, realizado pela Agenda Regula Brasil em Guaratinguetá, 
SP, e dois meses depois o Consórcio PCJ realizou, com representantes da 
ARSESP, ABCON e ASSEMAE, um workshop sobre regulação na cidade de 
Americana, SP, que contou com a participação de dirigentes de serviços de 
saneamento de vários Municípios da região.

O assunto foi amadurecendo e em fevereiro de 2010, durante a 64ª Re-
união Ordinária do Consórcio PCJ, realizada em Santa Bárbara d’Oeste, SP, 
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foi discutida a possibilidade de o Consórcio PCJ exercer as funções de ente 
regulador e fiscalizador. Como, porém, não poderia exercer essas funções 
por ser uma associação civil de direito privado, foi aprovada a proposta de 
realização de estudos de viabilidade econômica e técnica pela secretaria 
executiva do Consórcio PCJ para a criação de uma agência reguladora dos 
serviços de saneamento de âmbito regional.

Na sequência dos estudos, em junho de 2010, foi apresentado o Proto-
colo de Intenções da ARES-PCJ, que permaneceu em consulta pública por 
mais de um mês no sítio eletrônico do Consórcio PCJ. Em agosto de 2010, 
durante a 65ª Reunião Ordinária do Consórcio PCJ, realizada em Atibaia, 
SP, foi lançado oficialmente o Protocolo de Intenções da Agência Regulado-
ra PCJ e começaram a ser coletadas as assinaturas dos prefeitos dos Muni-
cípios participantes no documento. 

Em março de 2011, 22 Municípios já haviam ratificado o Protocolo de 
Intenções através de leis próprias. Como a meta de 1 milhão de habitan-
tes foi atingida, a Assembleia de Instalação da Agência Reguladora PCJ foi 
convocada para o dia 6 de maio de 2011. Assinaram a convocação para a 
Assembleia de Instalação os prefeitos Angelo Perugini (Hortolândia), José 
Bernardo Denig (Atibaia), João Gualberto Fattori (Itatiba) e Gustavo Reis 
(Jaguariúna).

A semente plantada em 2011 criou fortes raízes. Em novembro de 2012, 
já eram 3 milhões de habitantes/usuários atendidos pela ARES-PCJ, nú-
mero que chegaria a 5 milhões em maio de 2016, apenas cinco anos depois 
da criação da agência. Em 2016, o trabalho da ARES-PCJ já se expande para 
além das atividades de regulação econômica: atua também acompanhan-
do o cumprimento das metas dos Planos Municipais de Saneamento Bási-
co – PMSB; fixa, reajusta e revisa os valores das tarifas e dos outros preços 
públicos praticados pelos prestadores de serviços de saneamento, além de 
homologar, regular e fiscalizar os contratos de concessão e parcerias públi-
co-privadas dos Municípios associados.

E a ARES-PCJ tem feito isso com custos cada vez menores para os pres-
tadores de serviços. Com o incremento no número de Municípios e o au-
mento da eficiência operacional, foi possível reduzir o valor da taxa de re-
gulação inicial de 0,5% da receita do prestador em 2011, para 0,4% no ano 
de 2014, e para 0,3% em 2015, o que representou uma redução de mais de 
40% no total.

Em cinco anos, os resultados fazem com que a Agência Reguladora PCJ 
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Uma herança para toda uma região

Com cinco anos de trabalho, a ARES-PCJ é uma instituição 
com sólido perfil técnico: seus 26 colaboradores já realizaram 
mais de 1.227 análises de água, 611 fiscalizações, 41 ouvidorias 
itinerantes e emitiram 135 resoluções para 56 Municípios asso-
ciados, beneficiando mais de 5 milhões de habitantes/usuários 
(dados de 01/04/2016).
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já seja considerada um modelo brasileiro no cenário regulatório. Entre os 
indicadores de sucesso estão o desempenho em termos de custos, o perfil 
de inovação na edição de normas de fiscalização da prestação de serviços, 
o apoio fornecido aos usuários via ouvidoria, a mobilização da participa-
ção social através de audiências públicas e dos Conselhos Municipais de 
Regulação e Controle Social, e a permanente atualização técnica através 
da promoção de cursos e apoio técnico aos prestadores dos serviços de sa-
neamento. 

A equipe técnica da ARES-PCJ busca permanente aperfeiçoamento 
através da participação em cursos e seminários no Brasil e no exterior, 
como no Fórum Mundial da Água realizado em Marselha, França, em 
março de 2012; e em visitas técnicas, como a que foi feita à Central de 
Aproveitamento e Tratamento de Resíduos Sólidos gerida pela empresa 
SECOMSA GESTIÓ de Botarell, Espanha, que opera com um sistema de bio-
metanização semelhante ao que está sendo implantado em Piracicaba. 

Em setembro de 2015, a ARES-PCJ foi convidada a participar do 2º Fórum 
Internacional de Reguladores de Águas, realizado em Londres, Inglaterra; 
teve um técnico convidado a participar da 18ª edição do curso de verão Re-
gulação Local de Serviços Públicos, da Escola de Regulação de Turim, Itália; 

2010 | Fevereiro
Primeira discussão sobre a 
ARES-PCJ

2010 | Agosto
Lançamento Oficial do 
Protocolo de Intenções

2011 | Maio
Instalação da ARES-PCJ
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e participou da Feira WATEC 2015 em Tel Aviv, Israel, onde foram realiza-
das várias visitas técnicas para conhecer tecnologias de dessalinização de 
água do mar e irrigação por gotejamento de agricultura.  

Transparência e controle social

O controle social é um dos fundamentos da regulação democrática 
no Brasil. Foi o tema da Resolução ARES-PCJ nº 1, de 21 de novembro 
de 2011 (instituição dos Conselhos Municipais de Regulação e Controle 
Social). Entre seus instrumentos estão as consultas e audiências públicas 
e a ouvidoria. 

As audiências públicas são amplamente divulgadas por meios de co-
municação social e os temas são disponibilizados previamente pela in-
ternet (site, Twitter e Facebook). A ouvidoria da ARES-PCJ também existe 
desde a criação da entidade. Os usuários contam com canais próprios 
na internet, por telefone e, desde 2014, implantou-se a ouvidoria itineran-
te, que busca contato direto com os usuários em cada um dos Municípios. 

A ouvidoria da ARES-PCJ é certificada pela Associação Brasileira 
de Ouvidores – ABO e capacita os prestadores de serviços também 
neste assunto.

Portugal | 2012 | Outubro
Assinatura de Convênio Internacional em Portugal

2011 | Dezembro
ARES-PCJ fecha o ano com 

25 municípios associados 

2012 | Dezembro
Atuação da ARES 

abrange 3.200.000 pessoas

2011 | Maio
1º Presidente Eleito
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2013 | Dezembro
3 7 municípios associados

 à ARES-PCJ 

Além desses contatos, em 2012 a ARES-PCJ assinou o Protocolo 
de Cooperação Técnica com a Entidade Reguladora dos Serviços de 
Águas e Resíduos – ERSAR, de Portugal, com o objetivo de promover a 
troca de experiências e o intercâmbio de informações relacionadas à 
regulação e fiscalização dos serviços de saneamento: água, esgoto e 
resíduos sólidos.  

No Brasil, a ARES-PCJ organiza e participa de congressos, reuniões 
e seminários regionais, e tem realizado convênios e programas de in-
tercâmbio com organizações congêneres, como com a Agência Regu-
ladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (ARCE), a 
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS) e a Agên-
cia Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços 
Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí (AGIR), ambas de Santa 
Catarina. Destaca-se, ainda, a intensa participação junto à Câmara 
Técnica de Saneamento – CTSan, da Associação Brasileira de Agên-
cias de Regulação – ABAR. Em 2013 recebeu a visita de um consultor 
do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID interessado em 
conhecer o modelo adotado de consórcio público para a gestão do sa-
neamento. Em setembro de 2015, recebemos a visita de uma comitiva 

2013 | Maio
Finalista do Prêmio 
Mario Covas 

2013 | Março
Curso de Regulação 
do Saneamento

2013 | Maio
Curso de Custos
e Tarifas
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peruana que veio conhecer nossas metodologias, tecnologias e siste-
ma de gestão. 

 Centenas de gestores e funcionários de órgãos prestadores de ser-
viços de saneamento, secretários municipais, professores, lideranças 
sociais comunitárias e estudantes têm participado de debates e cur-
sos organizados pela ARES-PCJ, como cursos sobre custos e tarifas, re-
gulação do saneamento, PMSB, eficiência energética, resíduos sólidos, 
contabilidade regulatória e ouvidoria. Temos procurado nos comuni-
car com os usuários finais: um bom exemplo disso foi a produção e 
distribuição, em 2014 – ano em que o Estado de São Paulo viveu uma 
grande crise de recursos hídricos – de 1.600.000 folders sobre consu-
mo sustentável de água.

Mas não podemos repousar sobre os louros e conquistas. Uma de nos-
sas novas preocupações para o futuro é a permanente necessidade de 
aperfeiçoar nosso trabalho não só com eficiência técnica como também 
com transparência. Pretendemos implantar processos digitais e consultas 
on-line sobre o andamento de processos, iniciativas que ajudam a esclare-
cer, informar e oferecer previsibilidade de ações.

2014 | Setembro
Inicia a Ouvidoria

 Itinerante

2014 | Setembro
Representante da 
ARES-PCJ visita 
Agência na Itália

2015 | Maio
Capacitação de Prestadores 

na área de Ouvidoria

2014 | Dezembro
4.900.000 pessoas 
atendidas pela ARES-PCJ 
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Este ano, ao comemorar cinco anos de atividades, a ARES-PCJ é reco-
nhecida como uma eficiente e inovadora agência reguladora, e sua pro-
posta de profissionalização do saneamento tem sido divulgada e replicada 
em outras regiões por técnicos do setor. Entre esses reconhecimentos es-
tão a conquista de prêmios como: 

♦  finalista do Prêmio Mário Covas em 2012 como uma das melhores 
iniciativas do Estado de São Paulo, na categoria Gestão Municipal; 

♦ segundo lugar em 2014 no Prêmio Celso Furtado de Desenvolvimento 
Regional, realizado pelo Ministério da Integração Nacional, na categoria 
Práticas Exitosas de Produção e Gestão Institucional, na qual concorreu 
com mais de 120 projetos.

Tecnologia que gera eficiência

Entre as inovações realizadas pela ARES-PCJ está a adoção de 
tablets para a fiscalização dos serviços de saneamento, que agrega 
agilidade e permite uma série de interfaces no contexto das relações 
com usuários.

2015 | Setembro
ARES-PCJ recebe Comitiva Peruana

2015 | Julho
Capacitação sobre 

Eficiência Energética 2015 | Outubro
Comitiva da ARES-PCJ 
visita WATEC em Israel

2015 | Julho
Diretor da ARES-PCJ 
recebe o Prêmio 
Celso Furtado
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Os próximos anos trazem novos desafios para a Agência Reguladora 
PCJ, entre os quais destacamos dois:  

♦ a normatização e a regulação dos demais componentes do saneamen-
to básico ainda não atendidos: os resíduos sólidos e a drenagem urbana 

♦ a ampliação do reconhecimento do perfil da organização, do nosso 
papel e do nosso trabalho em termos de comunidade regional, por todos 
os usuários de nossa área de atuação. 

Comemoramos com alegria, porém mantemos o foco e a dedicação, 
porque temos a pretensão de ser, nos anos vindouros, a melhor agência de 
regulação da prestação de serviços de saneamento do Brasil.

Diretoria Executiva da ARES-PCJ

2015 | Maio 
1º Encontro Nacional de Agências 

Reguladoras Municipais e 
Intermunicipais - ENARMIS 

2016
ARES-PCJ completa 5 anos de atividades com 56 municípios

2015 | Novembro
52º município adere a 
Agência Reguladora PCJ 



II. REGULAÇÃO 
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO
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AGÊNCIAS REGULADORAS 
INTERMUNICIPAIS DE SANEAMENTO 
BÁSICO: ATUALIDADE, 
PROBLEMÁTICA E DESAFIO

GUSTAVO JUSTINO DE OLIVEIRA1

Introdução
O presente artigo tem por objetivo trazer respostas a algumas questões 

relacionadas a temas relevantes atinentes à delegação do poder normati-
vo e regulação nos consórcios públicos de saneamento básico. 

O primeiro tema a ser enfrentado diz respeito, propriamente, ao poder 
normativo das agências reguladoras de saneamento. Analisar-se-á se as 
normas emitidas por essas agências são de vinculação obrigatória para os 
entes regulados.

O segundo tema refere-se à delegação de competências, buscando-se 
revelar quais são os efeitos da delegação, sobretudo em relação à eventual 
existência de competência concorrente ou remanescente do Poder Legis-
lativo ou do Poder Executivo.

Por fim, o terceiro tema alude aos aspectos temporais dos atos norma-
tivos regulatórios. Mais especificamente, buscar-se-á responder se as nor-
mas regulatórias editadas em momento anterior à delegação do exercício 
da função regulatória devem ser obrigatoriamente observadas pela agên-
cia reguladora. E, além disso, se essas normas devem ser consideradas 
como revogadas pela nova competência estabelecida.

O artigo está estruturado em quatro tópicos. No primeiro tópico, que 

1 Professor doutor de Direito Administrativo da Universidade de São Paulo (USP). Pós-
-doutor em Direito Administrativo pela Universidade de Coimbra. Sócio-fundador do escritório 
Justino de Oliveira Advogados.
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possui caráter mais propedêutico, será traçado um panorama sobre a ges-
tão associada e os consórcios públicos nos serviços de saneamento básico; 
também serão abordadas as condições e os requisitos para a delegação 
da atividade regulatória. No segundo tópico, investigar-se-ão respostas a 
questões relativas ao tema do poder normativo das agências reguladoras 
de saneamento. No terceiro, respostas a questões pertinentes ao tema da 
delegação de competências. Por fim, no quarto, respostas a questões atre-
ladas ao tema dos aspectos temporais dos atos normativos regulatórios.

1. Gestão associada e consórcios públicos
A noção de gestão associada de serviços públicos encontra fundamento 

na necessidade de maior cooperação federativa e administrativa. 
Além de todas as dificuldades de gestão relacionadas à distribuição 

constitucional de competências entre os entes federativos e à complexida-
de do aparelho estatal, é preciso ter em conta que muitos Municípios bra-
sileiros não possuem recursos técnicos e financeiros suficientes para gerir 
adequadamente os seus serviços públicos, dentre os quais os serviços de 
saneamento básico. É nesse contexto que se justifica e se torna premente o 
fortalecimento da gestão associada dos serviços públicos.

O tema está positivado na Constituição Federal de 1988, em seu art. 
241, in verbis: 

Art. 241 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dis-
ciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de 
cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associa-
da de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial 
de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos 
serviços transferidos.

O artigo prevê a gestão associada ou cooperação federativa, que possi-
bilita a atuação conjunta dos entes federativos de forma voluntária2 para 
a realização de interesses comuns. 

Para melhor compreensão do conceito, é importante mencionar que a 
noção de cooperação federativa se distingue da noção de coordenação fe-
derativa, prevista no § 3º do art. 25, do Texto Maior:

2 COOPERAÇÃO TÉCNICA FUNASA/ASSEMAE, p. 15.



| 22

Art. 25, § 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, insti-
tuir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, 
constituídas por agrupamentos de Municípios limítrofes, para inte-
grar a organização, o planejamento e a execução de funções públi-
cas de interesse comum. […]

Conforme se depreende da leitura do dispositivo, a coordenação fede-
rativa estabelece a atuação conjunta dos Municípios limítrofes de forma 
compulsória para o planejamento e execução de serviços públicos de in-
teresse comum3.  A competência para instituir as organizações regionais 
pertence aos Estados membros da Federação e o instrumento é a institui-
ção de regiões metropolitanas. No julgamento da ADI 1.842/13, o ministro 
Gilmar Mendes aclara bem os termos dessa distinção, em caso relaciona-
do à prestação de serviço de saneamento básico:

Para o adequado atendimento do interesse comum, a integração mu-
nicipal do serviço de saneamento básico pode ocorrer tanto volunta-
riamente, por meio de gestão associada, empregando convênios de 
cooperação ou consórcios públicos, consoante os arts. 3º, II, e 24 da Lei 
Federal 11.445/2007 e o art. 241 da CF, como compulsoriamente, nos 
termos em que prevista na lei complementar estadual que institui as 
aglomerações urbanas. A instituição de regiões metropolitanas, aglo-
merações urbanas ou microrregiões pode vincular a participação de 
Municípios limítrofes, com o objetivo de executar e planejar a função 
pública do saneamento básico, seja para atender adequadamente às 
exigê ncias de higiene e saúde pública, seja para dar viabilidade eco-
nômica e técnica aos Municípios menos favorecidos. Repita-se que 
esse caráter compulsório da integração metropolitana não esvazia a 
autonomia municipal. (ADI 1.842, rel. p/ o ac. min. Gilmar Mendes, 
julgamento em 6-3-2013, Plenário, DJE de 16-9-2013).

A distinção permite extrair duas características muito importantes da 
gestão associada ou cooperação federativa: a) o seu caráter voluntário e b) 
sua maior abrangência, uma vez que ela não se limita a Municípios limí-
trofes, podendo abranger todos os entes da Federação. 

A gestão associada se desenvolve por meio de dois instrumentos ju-
rídicos: os consórcios públicos e os convênios de cooperação. Nos termos 

3 Idem, p. 16.
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do Decreto 6.017/07, convênio de cooperação entre entes federados é o 
pacto firmado exclusivamente por entes da Federação, com o objetivo de 
autorizar a gestão associada de serviços públicos, desde que ratificado ou 
previamente disciplinado por lei editada por cada um deles. Ao passo que 
consórcio público é a pessoa jurídica formada exclusivamente por entes 
da Federação para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive 
a realização de objetivos de interesse comum, constituída como associa-
ção pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza au-
tárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos.

No que toca especificamente o saneamento básico, a Lei Federal nº 
11.445/2007 reitera a possibilidade de gestão associada. Leia-se o inciso II 
do art. 3º e o art. 8º dessa norma:

Art. 3º Para os efeitos desta lei, considera-se: […]
II – gestão associada: associação voluntária de entes federados, por 
convênio de cooperação ou consórcio público, conforme disposto no 
art. 241 da Constituição Federal; […]
Art. 8º Os titulares dos serviços públicos de saneamento básico po-
derão delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a prestação 
desses serviços, nos termos do art. 241 da Constituição Federal e da 
Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005.

Importante mencionar que a gestão associada permite a delegação da 
prestação, fiscalização e regulação dos serviços de saneamento básico. So-
mente o planejamento é indelegável, por se tratar de atividade que vincu-
la a Administração Pública (art. 174, caput, da CF), não podendo o delegatá-
rio praticar ato que venha a vincular o delegante. 

Em relação às atividades delegáveis, as hipóteses de delegação da pres-
tação de serviços públicos de saneamento básico são mais amplas do que 
as das atividades de fiscalização e regulação. Nos termos do art. 15 da Lei nº 
11.445/07, a delegação das atividades de fiscalização e regulação só poderá 
ser feita a órgão ou entidade de ente da Federação ou a consórcio público de 
direito público integrado pelos titulares dos serviços. Portanto, há duas pos-
sibilidades: a) uma atuação conjunta dos entes federativos, como na situa-
ção em que se cria uma agência reguladora consorcial, ou b) a delegação do 
exercício dessas atividades a órgão ou entidade de outro ente da Federação.

Além disso, para a realização das atividades de fiscalização e regulação, 
o consórcio público deverá adquirir personalidade de direito público. Essa 
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exigência legal decorre da própria natureza dessas atividades, que são in-
delegáveis a pessoas jurídicas de direito privado.

2. O poder normativo das agências reguladoras em 
matéria de saneamento básico

Visto a possibilidade da formatação de consórcios públicos para consti-
tuir agências reguladoras entre os diversos entes que tenham por interesse 
comum a gestão associada de serviços públicos em saneamento, questio-
na-se, sob o aspecto da atuação dessas agências, qual a eficácia das normas 
emitidas pelo exercício do poder normativo delegado. A questão está rela-
cionada com a temática do exercício do poder normativo por agências regu-
ladoras – mais especificamente, a questão remete à investigação sobre qual 
seria o grau de vinculação dos entes regulados às normas emitidas pelas 
agências reguladoras que atuam no setor de saneamento básico. 

Para tanto, é necessário dar um passo atrás e retomar a premissa da 
função regulatória, para depois avaliar a possibilidade de delegação dessa 
competência a outros entes, em particular para agências reguladoras cons-
tituídas sob a forma de consórcio público em matéria de saneamento bási-
co. Vale retomar, como pano de fundo, a reforma administrativa do Estado 
brasileiro, ocorrida com maior ênfase a partir da década de 1990.4 Nesse pe-
ríodo, houve um forte movimento pela desestatização, justificado por uma 
grave crise fiscal e pela incapacidade de endividamento estatal, o que, por 
sua vez, impossibilitava os investimentos em infraestrutura, necessários 
para uma adequada prestação direta dos serviços públicos pelo Estado bra-
sileiro. Consequentemente, houve o deslocamento da atividade estatal de 
prestação direta dos serviços públicos para a prestação indireta desses ser-
viços (mediante terceiros), sendo mantida pelo Estado brasileiro a função de 
regulação,5 dentre outras. 

4 TÁCITO, 1997, p. 727; GIAMBIAGI e PINHEIRO, 2000, p. 35.
5 Nesse sentido, temos a doutrina de Marcos Juruena Villela Souto: “A necessidade 
de regular as atividades em que o setor privado substituiu ou ocupou espaços não atendidos 
pelo público, bem como aquelas de interesse econômico geral acarretou o surgimento de no-
vas estruturas administrativas e de novas categorias de normas, respectivamente, as agências 
reguladoras e as normas regulatórias. 
Contudo, em que pese o critério especial de composição de tais entidades e do processo 
normativo, não surge daí um novo ramo do Direito, visto que não nasce um novo sistema, 
com princípios e regras próprios; trata-se, pois, de uma mera evolução do Direito Admi-
nistrativo, de modo a adequar-se ao estudo do exercício da função pública destinada ao 
atendimento dos interesses dos administrados (enquanto indivíduos, sociedade ou inte-
grantes de um grupamento social)” (2002, p. 20).
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A crise do modelo de “Estado Prestador” culminou na emergência do 
conceito de um “Estado Regulador”, em que este 

[…] deixa de ser controlador, diretor, planejador e indutor do desen-
volvimento, e passa a atuar como regulador das atividades privati-
zadas, como balizador da concorrência, como estimulador da oferta 
de serviços essenciais num ambiente competitivo, como garantidor 
dos direitos do consumidor e como criador de oportunidades de ne-
gócio para a iniciativa privada e de investimento para o desenvolvi-
mento tecnológico. (FARIA, 2002, p. 8).

Em relação ao setor de saneamento básico, é possível perceber a insufi-
ciência do modelo anteriormente vigente, em que a Administração Públi-
ca era a responsável pela prestação direta dos serviços. Assim, entende-se 
a doutrina especializada de Frederico Turolla:

No caso brasileiro, a experiência do Plano Nacional de Saneamento 
(Planasa), baseada na centralização em nível estadual e na gestão 
absoluta por parte do setor público, mostrou-se eficaz na realização 
da ampliação da cobertura dos serviços durante a década de 1970. 
No período mais recente, o mesmo modelo mostrou-se incapaz de 
responder aos seus principais desafios. (TUROLLA, 2002, p. 7). 

O Estado Regulador, portanto, é aquele em que há uma valorização 
da função regulatória estatal em comparação com a sua função de 
prestação direta dos serviços públicos. Dentre as inúmeras atividades 
pertencentes à função regulatória, é o ordenamento jurídico brasilei-
ro, a partir da Constituição Federal e da legislação infraconstitucio-
nal, que determina os princípios e as regras gerais que devem nortear 
o seu exercício pelo Estado brasileiro. 

Assim, uma vez reconhecida pela Constituição Federal a titularidade 
do Estado para o exercício da função regulatória, a lei é que estabelecerá a 
forma e os parâmetros para esse exercício. No modelo atual, a lei atribui o 
exercício da função regulatória – e, consequentemente, do seu respectivo 
poder normativo – à Administração Pública direta ou indireta, a depender 
do setor regulado e da forma de prestação dos serviços.

No âmbito nacional, sob o aspecto jurídico, a função regulatória 
possui fundamento constitucional, encontrando-se expressamente 
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descrita no art. 174 da Constituição Federal de 1988. Esse dispositivo 
constitucional deve ser interpretado em conjunto com o dispositivo 
seguinte, o art. 175, que atribui ao Estado brasileiro a incumbência 
de prestar serviços públicos direta ou indiretamente. Da leitura e in-
terpretação conjunta dos artigos se extrai que, em caso de prestação 
indireta de serviços públicos, permanecerá com o Estado o exercício 
do planejamento, da regulação e da fiscalização sobre esses serviços. 

Nesse mesmo sentido, em se tratando de serviços de saneamento 
básico, é imprescindível que se leve em consideração o que dispõe a 
Lei Federal nº 11.445/2007, responsável por estabelecer as diretrizes 
nacionais para o saneamento básico6. Sobre o tema da regulação, o 
inciso II do art. 9º da aludida norma dispõe sobre a possibilidade do 
titular dos serviços optar entre duas alternativas: (i) prestar direta-
mente os serviços, ou (ii) delegar a prestação desses serviços. Além 
disso, o dispositivo indica que o titular dos serviços deve definir o 
ente responsável pela sua respectiva regulação e fiscalização.

Em matéria de saneamento, portanto, a Lei Federal nº 11.445/2007 
optou explicitamente pela definição de um ente autônomo para exer-
cer a regulação e, portanto, não pertencente à Administração Pública 
direta (estruturada a partir de órgãos sem personalidade jurídica pró-
pria), conclusão esta que também se infere a partir da leitura de outros 
dispositivos da referida lei (arts. 8º, 11, inc. III, e 21),7 no passo em que as 
diretrizes nacionais aplicáveis ao setor de saneamento condicionam a 
delegação da prestação desses serviços à existência de um “ente res-
ponsável pela regulação”, ou seja, de uma entidade reguladora que de-
tenha “independência decisória, incluindo autonomia administrativa, 
orçamentária e financeira”.

6 Registre-se que esta legislação foi promulgada pela União Federal, que materializou a sua 
competência constitucional para instituir as diretrizes nacionais para o desenvolvimento ur-
bano, inclusive sobre saneamento básico (inciso XX do art. 21 da Constituição Federal).
7 Art. 8º Os titulares dos serviços públicos de saneamento básico poderão delegar a or-
ganização, a regulação, a fiscalização e a prestação desses serviços, nos termos do art. 241 da 
Constituição Federal e da Lei nº 11.107, de 6 abr. 2005. […]
Art. 11. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços 
públicos de saneamento básico: […] III – a existência de normas de regulação que prevejam 
os meios para o cumprimento das diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade de 
regulação e de fiscalização; […].
Art. 21. O exercício da função de regulação atenderá aos seguintes princípios: I – independência 
decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e financeira da entidade regulado-
ra; II – transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões.
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O que importa extrair do conteúdo desses dispositivos para o presente 
estudo, e conforme já explicitado no capítulo anterior, é a possibilidade de 
Municípios transferirem a consórcios públicos uma parcela ou a totalidade 
de encargos, pessoal, serviços e bens necessários à execução dos serviços 
públicos que lhe competem, incluindo-se, portanto, a possibilidade de dele-
gação da função regulatória.

A justificativa para a implementação dessa modelagem encontra 
guarida na realidade dos Municípios e nas suas dificuldades em progra-
mar políticas públicas no setor de saneamento básico, pois os serviços 
municipais não possuem higidez econômica e social em decorrência da 
baixa escala dos sistemas, o que torna sua manutenção insustentável.8 
Há, portanto, a nítida percepção de que o modelo de atribuição da com-
petência regulatória a consórcios públicos intermunicipais, para além 
de inteiramente compatível com o ordenamento jurídico, é também 
recomendável nos casos em que houver pluralidade de Municípios de 
uma mesma região, sejam eles de pequeno ou de médio porte.

Uma vez transposta essa primeira barreira em relação à constitui-
ção de agências reguladoras por meio de consórcios públicos, é possível 
enfrentar a problemática do exercício do poder normativo dessas agên-
cias. Não se pode perder de vista que o ordenamento jurídico brasilei-
ro, em variados graus, reconhece também à Administração Pública a 
competência para exercer o poder normativo – ou, em outras palavras, 
o exercício da função normativa. Isso quer dizer que, embora o poder 
normativo seja típico do Poder Legislativo, não existe exclusividade no 
seu exercício.

A função regulatória não pode se expressar somente a partir de uma 
mera reprodução analítica da lei. A regulamentação de uma lei pode ser 

8 Cf. ROBLES, 2008. O relatório destaca ainda, enquanto dificuldades de alocação das 
competências para execução das políticas de saneamento, a “insuficiência de capacitação téc-
nica para a formação de múltiplas entidades com capital humano capacitado para o exercí-
cio das funções regulatórias em bases adequadas. No marco regulatório instituído com a Lei 
11.445/07, embora esta defina diretrizes e mecanismo de indução à cooperação interfederati-
va, existe a possibilidade de que as funções de regulação sejam muito fragmentadas pelo país.
Os problemas desse desenho pulverizado não se encerram na capacidade técnica, há também 
que se considerar o elevado custo que recairá sobre os usuários se vierem a se estabelecer mi-
lhares de agências reguladoras locais em Municípios que não ofereçam escalas satisfatórias. 
Ainda que muitos Municípios de pequeno a médio porte possuam capacidade técnica para 
exercer a regulação de forma autônoma, do ponto de vista econômico geralmente é mais in-
teressante que essa função seja exercida em associação com outros Municípios, ou delegada 
a uma agência de âmbito estadual ou regional.” (ROBLES, 2008).
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muito mais que isso, uma vez que é possível “ampliá-la e completá-la, se-
gundo o seu espírito e conteúdo, sobretudo nos aspectos que a própria lei, 
expressa ou implicitamente, outorga à esfera regulamentar”, como expli-
ca Caio Tácito (1997, p. 510). Leia-se, em apoio ao que se sustenta, o comen-
tário de Carlos Ari Sundfeld:

A vinculação absoluta da Administração ao legislador foi a primeira 
grande técnica concebida para a direção sistemática da ação admi-
nistrativa pelo Direito. Mas a experiência foi mostrando gargalos e 
insuficiências, o que levou ao paulatino enriquecimento do Direito 
Administrativo com outras técnicas. Elas alteraram aos poucos as 
características do sistema, inicialmente concebido como de legalis-
mo formal (em que o legislador faria as escolhas, o administrador as 
executaria e os juízes corrigiriam as ilegalidades formais), tornan-
do-o muito mais complexo. […]
A orientação dos juristas que reserva toda deliberação pública rele-
vante para o Legislativo supõe ser viável retirar a política da admi-
nistração, reduzir à mera técnica o papel dos dirigentes e funcioná-
rios públicos. Mas essa orientação despreza a experiência histórica e 
não faz sentido no mundo contemporâneo, em que o largo espectro 
de funções assumidas pelo Estado exige uma administração públi-
ca também de largo espectro. (2012, p. 137-141).

A rigor, portanto, ao produzir uma norma, a Administração Pública re-
gulamenta a lei anteriormente promulgada pelo Poder Legislativo ou atua 
no espaço definido e permitido por ela. Para isso, a norma decorrente da 
Administração não terá necessariamente a função de detalhar e especi-
ficar o comando dessa lei, pois deverá apenas guardar o limite da “não 
contradição” (não deve contradizer ou contrariar a lei) e da “não inovação” 
(não pode inovar completamente, sem fundamento legal de autorização, 
que, no entanto, pode ser genérica).

Assim, ao atribuir-se a um determinado órgão ou entidade da Adminis-
tração Pública a competência para exercer o poder normativo sobre matéria 
de sua especialidade e de seu âmbito de atuação, a lei deve fixar os respecti-
vos limites ao exercício dessa competência. Portanto, o poder normativo atri-
buído às agências reguladoras possui limites bem postos, sendo que a sua 
extensão se identifica com a sua origem legal, não podendo contradizer ou 
inovar completamente a legislação aplicável, assim como deve respeitar as 
competências estabelecidas em seus atos constitutivos.
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Desse modo, para o que interessa à presente investigação, cumpre re-
gistrar que, desde que obediente aos limites desenhados pela lei e pelos 
seus atos constitutivos, o exercício da função regulatória pelas agências 
reguladoras encontra amparo no princípio da legalidade; possui, portan-
to, caráter vinculante e é de observância obrigatória por parte dos agentes 
regulados. Afinal, “a fonte da regulação não é a norma reguladora, mas a 
lei” (SOUTO, 2011, p. 1.145).

Nos contornos do saneamento básico, tanto a Lei Federal nº 11.44/20079 
como o decreto que a regulamenta (Decreto nº 7.217/2010)10 outorgaram o 
poder normativo às entidades de regulação. Na esfera internacional, espe-
cialmente nos Estados Unidos da América, que exerceu grande influência 
sobre o modelo brasileiro, o poder normativo é amplamente reconhecido 
às agências reguladoras. A doutrina internacional especializada diz que:

O Administrative Procedure Act (APA) aplica-se a todas as agências 
do Poder Executivo, incluindo-se as denominadas agências regula-
doras independentes. 
O APA prescreve os procedimentos para a atuação da agência regu-
ladora, como, por exemplo, para o exercício do rulemaking [criação 
de normas], assim como para a revisão judicial dos seus atos. O rule-
making é o "processo para a formulação, alteração ou revogação de 
uma regra", enquanto uma regra é "uma declaração da agência, de 
aplicação geral ou especial, com efeito futuro, destinada a aplicar, 
interpretar ou prescrever lei ou política pública, ou descrever a sua 
organização, procedimentos, ou ainda os requisitos práticos de uma 
agência”. (BURROWS e GARVEY, p. 1. Tradução livre).

Considerando o reconhecimento do exercício do poder normativo pe-
las agências reguladoras, observados os limites delineados pela lei e pela 
Constituição Federal, não é condizente com a teoria geral da regulação 
supor que as normas uma vez emanadas das agências reguladoras não 
tenham caráter vinculante para os agentes regulados. E mais: caso as 
normas regulatórias expedidas pela agência reguladora no setor de sa-
neamento básico não fossem de observância obrigatória, restaria preju-
dicado o princípio da independência decisória da entidade regulatória, 

9 Arts. 22, 23 e 25, § 2º.
10 Arts. 27 e 30.
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instituído no inciso I do art. 21 da Lei Federal nº 11.445/2007.11

A questão é que, a partir da delegação do exercício da função regula-
tória às agências reguladoras, essas entidades passam a deter a compe-
tência privativa para estabelecer o arcabouço técnico-normativo do setor, 
no limite do conteúdo das competências que lhe foram transferidas. O 
propósito de se reconhecer o poder normativo às agências reguladoras, 
com independência decisória, é simples: garantir o equilíbrio de interes-
ses entre todos os atores envolvidos na prestação dos serviços, seja o po-
der concedente, o concessionário ou os usuários. Ou seja, este modelo de 
delegação do exercício da função regulatória busca preservar e fomentar 
a qualidade desses serviços, em benefício a toda a população. 

Esse propósito é reconhecido pela doutrina internacional especializa-
da, conforme exemplifica a lição do autor português Rui Cunha Marques 
(2011, p. 33), para quem a regulação tem como objetivo: (i) a proteção dos 
interesses dos utilizadores quanto às obrigações do serviço público; (ii) a 
promoção da eficiência e da inovação; e (iii) assegurar a estabilidade, sus-
tentabilidade e robustez dos serviços. Para que isso aconteça, é indispen-
sável que o ambiente da política regulatória seja estável e que a atuação 
das agências reguladoras seja respeitada, a fim de que se obtenha a neces-
sária segurança jurídica.

A partir desse contexto, chega-se à conclusão de que os atos norma-
tivos emanados pelas agências reguladoras em matéria de saneamento 
básico vinculam obrigatoriamente os agentes regulados, sejam aqueles 
pertencentes ao poder concedente (Municípios), sejam concessionários 
(prestadores dos serviços de saneamento básico) ou mesmo usuários. Fei-
tas essas ponderações, passa-se ao segundo ponto do estudo, isto é, na 
hipótese de delegação de competências de regulação, se o ente dele-
gante poderia editar norma (lei ou decreto) com conteúdo regulatório.

3. Delegação de competências às agências reguladoras

11 Neste cenário, por exemplo, em se tratando de uma Parceria Público-Privada – PPP 
para a concessão dos serviços municipais de saneamento básico, bastaria o descontentamen-
to do Poder Executivo municipal a respeito de determinada norma técnica emitida pela agên-
cia reguladora para que a sua autoridade, enquanto entidade regulatória, fosse desrespeitada. 
Esse modelo acarretaria uma absoluta insegurança jurídica, uma vez que, ao fim e ao cabo, as 
normas regulatórias poderiam ser facilmente desrespeitadas sempre que em contradição com 
os interesses imediatos do poder concedente.
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Explicitada a possibilidade de delegação da função de regulação às 
agências reguladoras, ainda que constituídas por consórcios públicos, 
bem como a eficácia vinculante dos atos normativos aos agentes regula-
dos, é preciso enfrentar a discussão quanto à existência de competência 
concorrente ou remanescente do Poder Legislativo ou do Poder Executivo 
do ente delegante. Para tanto, cumpre analisar detidamente os efeitos da 
delegação da função regulatória às agências reguladoras.

Ressalte-se que a legitimidade da delegação da função regulatória é 
bastante ampla, uma vez que a constituição de consórcio público exige 
uma rigorosa conciliação de interesses entre o Poder Executivo e o Poder 
Legislativo de cada ente consorciado. Isso porque a constituição de um 
consórcio público, de acordo com a Lei Federal nº 11.107/2005, reclama a 
celebração de um protocolo de intenções e a sua ratificação por lei, que 
respectivamente representam manifestações do Poder Executivo e do Po-
der Legislativo. Ou seja, trata-se de uma decisão conjugada entre os pode-
res democraticamente constituídos do Município, da qual se extrai, para 
além da legalidade, a ampla legitimidade das funções a serem desempe-
nhadas por esta nova entidade.

A respeito do procedimento para a constituição dos consórcios pú-
blicos, este autor já teve a oportunidade de registrar a sua opinião em 
obra acadêmica, em coautoria com Odete Medauar. Leia-se o seguinte 
excerto:

O protocolo de intenções previsto no dispositivo tem o sentido de 
materializar o intuito de cooperação, associação e conjugação de 
esforços dos entes federativos, em vista da consecução de objetivos 
de interesse comum, visando a futura celebração de um contrato de 
consórcio público.
A Lei Federal nº 11.107/2005 qualificou o protocolo de intenções 
como um dos momentos prévios da celebração do contrato de 
consórcios. É uma espécie de acordo preliminar para o planejamento 
e a especificação das ações dos entes federativos interessados em se 
agregar em consórcio.
Por certo a redação do protocolo de intenções sucede a vários trâ-
mites informais, implicando prévias conversações, negociações, 
permutas, conciliação e compatibilização de interesses e busca de 
consenso entre os futuros membros dos consórcios.
Eis outro reflexo da denominada Administração Pública Consen-
sual, que neste caso se efetiva nas relações entre pessoas públicas, o 
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que poderia ser chamado de parceria público-pública. […]
O contrato de consórcio público é celebrado com a ratificação do pro-
tocolo de intenções. A ratificação se efetua em cada um dos Legisla-
tivos dos entes subscritores do protocolo de intenções e se expressa 
por lei. (MEDAUAR e OLIVEIRA, 2006, p. 46-47, 70-71).

O fundamento dessa delegação encontra-se em manifestações de vonta-
de dos poderes constituídos, não havendo o que se falar em constituição de 
consórcio público e delegação da função regulatória sem a aquiescência do 
Poder Executivo e do Poder Legislativo. Por corolário, uma vez que a função 
regulatória seja delegada à agência reguladora, passa a ser vedado à Admi-
nistração Pública direta o desempenho de tais atividades. Ainda que o Muni-
cípio, na qualidade de ente federado, mantenha consigo a titularidade sobre 
aquele determinado serviço público, a sua Administração Pública direta não 
será mais a autoridade competente para o exercício da função regulatória.

Assim, conforme aponta Marçal Justen Filho, as atividades transferi-
das para as agências reguladoras 

[…] são retiradas da Administração Pública direta. Ou seja, a atribui-
ção de competências administrativas privativas em prol das agências 
equivale a reduzir os poderes da Administração centralizada. Isso sig-
nifica que o presidente da república, embora titular do mais alto posto 
do Estado, não poderá deliberar sobres assuntos de competência das 
agências. (JUSTEN FILHO, 2011, 672).

O raciocínio exposto pelo autor é igualmente válido no âmbito muni-
cipal e estadual, ou seja, para prefeitos e governadores, que também não 
poderão deliberar sobre os temas que se encontram sob a competência das 
agências reguladoras.

Esse entendimento é acertado e não poderia ser diferente, já que a hi-
potética existência de duas autoridades competentes para o exercício do 
mesmo ato traria o risco da superveniência de decisões conflitantes, em 
prejuízo ao princípio da segurança jurídica. Afinal, como leciona Floria-
no de Azevedo Marques Neto, a independência da agência reguladora “só 
pode ser exercida com efetividade havendo marcos claros na definição do 
objeto da agência – marcos, esses, que permitam divisar e distinguir as 
competências dos órgãos reguladores em face das competências da Ad-
ministração direta ou de outros órgãos” (MARQUES NETO, 2011, p. 1.084).
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O mesmo raciocínio é aplicável ao Poder Legislativo municipal, cuja 
invasão das competências regulatórias exercidas pelas agências regu-
ladoras é considerada como violação da reserva de administração. O 
princípio constitucional da reserva de administração impede a inge-
rência do Poder Legislativo – e até do Poder Judiciário – sobre o exercí-
cio do poder normativo pela Administração Pública. A propósito desse 
princípio, leia-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

O princípio constitucional da reserva de administração impede a 
ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à 
exclusiva competência administrativa do Poder Executivo. É que, 
em tais matérias, o Legislativo não se qualifica como instância de 
revisão dos atos administrativos emanados do Poder Executivo. […] 
Não cabe, desse modo, ao Poder Legislativo, sob pena de grave 
desrespeito ao postulado da separação de poderes, desconstituir, 
por lei, atos de caráter administrativo que tenham sido editados 
pelo Poder Executivo, no estrito desempenho de suas privativas 
atribuições institucionais. Essa prática legislativa, quando efetivada, 
subverte a função primária da lei, transgride o princípio da divisão 
funcional do poder, representa comportamento heterodoxo da 
instituição parlamentar e importa em atuação ultra vires do 
Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação político-jurídica, 
exorbitar dos limites que definem o exercício de suas prerrogativas 
institucionais.

A eventual competência regulatória remanescente do Poder Executivo 
ou do Poder Legislativo sempre dependerá de um juízo a respeito da ex-
tensão do poder normativo da agência reguladora, pois deverá respeitar as 
competências privativas que lhe foram legalmente atribuídas. Isso porque 
tanto o Poder Executivo municipal como o Poder Legislativo dessa mesma 
esfera devem obediência à Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece as di-
retrizes gerais de saneamento básico. Sendo assim, por determinação da le-
gislação federal, sempre que se delegar o exercício da função regulatória a 
uma agência reguladora, o Poder Executivo e o Poder Legislativo dos Muni-
cípios não poderão alterar, substituir, revogar ou deixar de acatar as normas 
regulatórias emitidas por essas agências reguladoras no âmbito de suas 
competências. Por fim, e não menos importante, surge a problemática de 
saber se as normas regulatórias editadas em momento anterior à delegação 
do exercício da função regulatória devem ser obrigatoriamente observadas 
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pela agência reguladora constituída pelo consórcio, tema que será analisa-
do no tópico seguinte.

4. A aplicabilidade dos atos normativos regulatórios e 
os seus aspectos temporais

Considerando o que foi até agora exposto, rememore-se que a função 
regulatória pode ser exercida pela Administração Pública direta ou pela 
Administração Pública indireta. Quando o legislador opta por transferi-la 
à Administração Pública indireta (agências reguladoras), como é o caso 
dos serviços públicos de saneamento básico, opera-se uma delegação de 
competências, cujo exercício será materializado pela nova entidade com-
petente. Questão importante é saber se as normas regulatórias editadas 
em momento anterior à delegação do exercício da função regulatória de-
vem ser obrigatoriamente observadas pela agência reguladora. E, além 
disso, se essas normas devem ser consideradas como revogadas pela nova 
competência estabelecida. 

Para responder a essa questão, cumpre analisar os efeitos temporais da 
delegação da função regulatória às agências reguladoras, a aplicabilida-
de das normas regulatórias e o regime jurídico aplicável à revogação ou à 
substituição do seu conteúdo.

Com relação aos efeitos temporais da delegação da função regulatória 
às agências reguladoras, deve-se destacar que, em regra, caso não haja a 
revogação, as normas regulatórias editadas em momento anterior à de-
legação do exercício da função regulatória permanecem vigentes após o 
trespasse de competências à agência regulatória. A assertiva implica na 
conclusão de que não há qualquer regra legal que indique a existência de 
uma revogação implícita e automática a partir da delegação do exercício 
da função regulatória à agência reguladora.

Contudo, ainda que essas normas anteriores permaneçam vigentes, 
isso não significa que as agências reguladoras estejam obrigadas a obser-
var o seu conteúdo normativo para o exercício de suas funções. Tampouco 
significa que essas normas anteriormente expedidas permanecerão apli-
cáveis ao novo modelo de prestação de serviços de saneamento básico, es-
tabelecido após a delegação da função regulatória à agência reguladora. 

Em relação à aplicabilidade das normas regulatórias e à possibilidade 
de substituição do conteúdo aplicável, é importante destacar que, embora 
as agências reguladoras não possuam competência para revogar formal-
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mente as normas expedidas pelo Poder Executivo ou pelo Poder Legislati-
vo, é possível que, sob o ponto de vista material, os efeitos de uma nova 
norma regulatória por si emanada sejam exatamente os mesmos de uma 
revogação, o que pode ser compreendido como o sobrestamento dos efei-
tos e a inaplicabilidade da norma antiga. 

Por corolário, enquanto durar a delegação da competência regulatória à 
agência reguladora e esta entidade instituir suas próprias normas regula-
tórias sobre determinado assunto, as normas anteriormente estabelecidas 
pelo Poder Legislativo ou pelo Poder Executivo não vincularão os agentes 
regulados e prevalecerão as normas emitidas pela agência reguladora.

Esse raciocínio se justifica a partir da constatação de que o poder nor-
mativo das agências regulatórias, no exercício da função regulatória, foi 
reconhecido por intermédio de lei, operando o fenômeno da delegifica-
ção, que altera a forma e o âmbito pelos quais as novas normas regula-
tórias devem ser editadas. 

A respeito do fenômeno da delegificação, leia-se a pertinente exposição 
de Alexandre Santos de Aragão:

O instituto da delegificação, do qual passaremos a tratar nas próxi-
mas linhas, constitui fenômeno inteiramente distinto das manifes-
tações de poder regulamentar acima analisadas. Nestas, o legislador, 
no uso da sua liberdade para dispor sobre determinada matéria, atri-
bui um largo campo de atuação normativa à Administração, que per-
manece, em todo caso, subordinada às leis formais. Os regulamentos 
assim expedidos não podem revogar leis anteriores e são revogáveis 
por leis posteriores12. Por isto, entendemos que não podem ser impug-
nados mediante o argumento de ter havido delegação de poder le-
gislativo – integram o Direito positivo, mas não possuem força de lei. 
[…]

12 Comente-se, apenas, para que não haja dúvidas sobre a coerência desta passagem 
doutrinária com o que se defendeu no segundo tópico deste parecer, que, de fato, é reconhe-
cida a possibilidade de que normas regulatórias estabelecidas pela Administração Pública (e, 
portanto, por agências reguladoras) sejam revogadas ou substituídas por lei. Contudo, em se 
tratando de saneamento básico, o Poder Legislativo municipal não poderá revogar as normas 
regulatórias expedidas por agências reguladoras, uma vez que isso dependeria de uma alte-
ração da Lei Federal nº 11.445/2007, que atribui obrigatoriamente às agências reguladoras a 
competência privativa para regular os serviços de saneamento básico prestados de forma in-
direta. Ou seja, o Poder Legislativo municipal não poderá revogar ou substituir regulamentos 
das agências reguladoras em matéria de saneamento porque não detém competência para 
instituir normas sobre o tema. Trata-se também do que foi exposto anteriormente como prin-
cípio da reserva de administração.
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Por esse entendimento, não há qualquer inconstitucionalidade na de-
legificação, que não consistiria propriamente em uma transferência 
de poderes legislativos, mas apenas na adoção, pelo próprio legisla-
dor, de um política legislativa pela qual transfere a uma outra sede 
normativa a regulação de determinada matéria. E, com efeito, se este 
tem o poder para revogar uma lei anterior, por que não o teria para, 
simplesmente, rebaixar o seu grau hierárquico? Por que teria que di-
reta e indiretamente revogá-la, deixando um vazio normativo até 
que fosse expedido o regulamento, ao invés de, ao degradar a sua hie-
rarquia, deixar a revogação para um momento posterior, a critério da 
Administração Pública, que tem maiores condições de acompanhar 
e avaliar a cambiante e complexa realidade econômica e social? […] 
(2007, p. 42-45).

Em relação ao setor de saneamento básico, o Poder Legislativo da União 
Federal, no exercício de suas competências constitucionais, reconheceu 
e atribuiu um amplo poder normativo às agências reguladoras atuan-
tes no setor de saneamento básico, conforme o art. 23 da Lei Federal nº 
11.445/2007.

Em síntese, portanto, as normas municipais (leis e decretos) com con-
teúdo regulatório, editadas em momento anterior à delegação de compe-
tências à agência reguladora, não são imediata e automaticamente revo-
gadas com a delegação da função regulatória. Contudo, o conteúdo dessas 
normas regulatórias anteriores não é de observância obrigatória pela 
agência reguladora, que, em razão do fenômeno da delegificação, detém 
competência para estabelecer novas normas regulatórias. 

Esse raciocínio está condicionado à premissa de que o conteúdo norma-
tivo da norma anterior é compatível com o conteúdo do poder normativo 
atribuído à agência reguladora. Caso não haja esta compatibilidade, por evi-
dência, a agência reguladora não poderá substituir o conteúdo da norma 
anteriormente emitida e deverá observá-la.

Conclusão
A fim de dar respostas práticas aos problemas enfrentados pela figura 

das agências reguladoras intermunicipais, observou-se que a matéria da 
delegação de função regulatória dos entes consorciados a estas novas en-
tidades perpassa por diversos pontos, tais como a importância da gestão 
associada e a formatação dos consórcios públicos no setor de saneamento 
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básico, a eficácia das normas emitidas pelas agências reguladoras, o supos-
to conflito de competência entre delegantes do poder normativo e a agência 
delegatária e, por derradeiro, a relação dos aspectos temporais entre as nor-
mas pré-existentes à delegação da competência de regulação dos serviços.

Ao longo do trabalho, foi possível extrair que as normas emitidas pelas 
agências reguladoras, em matéria de saneamento básico, são de observân-
cia obrigatória aos agentes regulados, ou seja, vinculam o poder conceden-
te, o concessionário e os usuários. Essa conclusão está arrimada na consta-
tação de que o ordenamento jurídico brasileiro, por meio da Lei Federal nº 
11.445/2007, determina a delegação (ou seja, a transferência) do exercício 
da função regulatória a agências reguladoras. 

A conclusão também se justifica a partir do reconhecimento de que 
o ordenamento jurídico brasileiro reconhece à Administração Pública a 
competência para o exercício do poder normativo e, mais especificamen-
te, após a reforma do Estado brasileiro da década de 1990, as leis setoriais 
atribuem esse poder normativo às agências reguladoras. Dessa forma, a 
partir da delegação do exercício da função regulatória, essas agências re-
guladoras têm competência privativa para exercer o poder normativo e 
estabelecer normas de conteúdo regulatório, o que deve ser exercido nos 
limites da lei e de seus atos constitutivos.

Os demais agentes regulados (concessionários e usuários) também 
permanecem vinculados às normas regulatórias estabelecidas pela Ad-
ministração Pública, não havendo qualquer alteração sobre essa sujeição 
que decorra do fato de que, a partir da delegação de competências à agên-
cia reguladora, as normas não são mais emanadas pelo Poder Executivo 
ou pelo Poder Legislativo municipal. Dessa sorte, repita-se, não há o que 
se falar na possibilidade de que o Poder Executivo ou o Poder Legislativo 
municipal, ou ainda qualquer outro agente regulado (concessionário ou 
usuários), rejeite a aplicação de um ato normativo exercido no âmbito do 
poder normativo das agências reguladoras de saneamento básico. Todos 
os agentes regulados estão obrigatoriamente vinculados às normas regu-
latórias estabelecidas pelas agências reguladoras porque, além de desti-
natários da norma, a partir do momento em que há a delegação de compe-
tências, essas entidades são quem detêm a competência para o exercício 
do poder normativo, conforme os limites legalmente estabelecidos.

Também evidenciou-se que, realizada a delegação das competências 
municipais de regulação à agência reguladora na área de saneamento, 
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o Poder Executivo e o Poder Legislativo não poderão mais editar norma 
(decreto ou lei, respectivamente) com o mesmo conteúdo regulatório. A 
partir da delegação do exercício da função regulatória, a agência regula-
dora passa a deter competência privativa para estabelecer as normas re-
gulatórias, nos termos e nos limites da legislação aplicável a cada setor.

Isso significa que o Município, por intermédio do seu Poder Executivo 
ou Poder Legislativo, deverá acatar as normas estabelecidas pela agência 
reguladora, não podendo recusá-las. Caso, eventualmente, a norma emi-
tida pela agência reguladora extrapole a sua competência legal, o Poder 
Executivo – ou qualquer outro agente regulado – deverá se socorrer do Po-
der Judiciário, a quem compete a anulação dos atos normativos emanados 
em descompasso com a competência da respectiva agência reguladora.

Sendo assim, sempre que houver a delegação da função regulatória à 
agência reguladora, tanto o Poder Executivo como o Poder Legislativo do 
Município não poderão modificar, substituir, revogar ou deixar de acatar 
as normas regulatórias emitidas pelas agências reguladoras no âmbito de 
suas competências.

Em regra, caso não haja a revogação, as normas regulatórias editadas 
em momento anterior à delegação do exercício da função regulatória per-
manecem vigentes após o trespasse de competências à agência regulató-
ria. Assim, não há qualquer regra legal que indique a existência de uma 
revogação implícita e automática a partir da delegação do exercício da 
função regulatória à agência reguladora. Contudo, embora essas normas 
anteriores permaneçam vigentes, isso não significa que as agências re-
guladoras estejam obrigadas a observar o seu conteúdo normativo para o 
exercício de suas funções, nem que essas normas anteriormente expedi-
das permanecerão aplicáveis ao novo modelo de prestação de serviços de 
saneamento básico, estabelecido após a delegação da função regulatória 
à agência reguladora. 

Conquanto as agências reguladoras não possuam competência para 
revogar formalmente as normas expedidas pelo Poder Executivo ou pelo 
Poder Legislativo, é possível que, sob o ponto de vista material, os efei-
tos de uma nova norma regulatória por si emanada sejam exatamente os 
mesmos de uma revogação: o sobrestamento dos efeitos e a inaplicabili-
dade da norma antiga. Em síntese, portanto, as normas municipais (leis 
e decretos) com conteúdo regulatório, editadas em momento anterior à 
delegação de competências à agência reguladora, não são imediata e auto-
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maticamente revogadas com a delegação da função regulatória. Contudo, 
o conteúdo dessas normas regulatórias anteriores não é de observância 
obrigatória pela agência reguladora, que, em razão do fenômeno da delegi-
ficação, detém competência para estabelecer novas normas regulatórias. 

Esse raciocínio está condicionado à premissa de que o conteúdo norma-
tivo da norma anterior é compatível com o conteúdo do poder normativo 
atribuído à agência reguladora. Caso não haja esta compatibilidade, por evi-
dência, a agência reguladora não poderá substituir o conteúdo da norma 
anteriormente emitida e deverá observá-la.
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A FORMA E A FUNÇÃO: AS RELAÇÕES 
ENTRE INDEPENDÊNCIA, REGULAÇÃO 
E COMPETÊNCIAS DO REGULADOR

WLADIMIR ANTÓNIO RIBEIRO1 

Introdução
Importante ser objetivo logo ao início: não há um modelo único ou 

ideal de entidade reguladora. O formato institucional de um regula-
dor é diretamente decorrente de injunções históricas, políticas, sociais, 
econômicas e das próprias características locais do serviço público re-
gulado. Por exemplo: um regulador que atua em um Município peque-
no terá características diferentes de um regulador de um Município 
com mais de três milhões de habitantes ou de um regulador intermu-
nicipal ou estadual.2

Por isso, no campo das competências efetivamente exercidas pelo re-
gulador, pode haver grande variação: a entidade reguladora pode ter como 
atribuição apenas regular, ou pode cumular essa atribuição com outras, 
por exemplo, a de gerir contratos3; pode ocorrer, também, que a entidade 
reguladora exerça apenas funções estritamente regulatórias, porém refe-

1 Advogado do escritório Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques. Graduado em 
Direito pela Universidade de São Paulo (1990) e mestre em ciências jurídico-políticas pela Uni-
versidade de Coimbra (2002). Foi consultor do governo federal na elaboração da Lei de Consór-
cios Públicos (2005), da Lei Nacional de Saneamento Básico – LNSB (2007) e de seu Regulamen-
to (2010).
2 V. BOBBIO, 2007. Em especial, o ensaio “Em direção a uma teoria funcionalista do 
Direito”.
3 Exemplo de regulador dessa espécie é a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana 
– Amlurb, do Município de São Paulo, que tanto regula os serviços públicos de manejo de re-
síduos sólidos urbanos e de limpeza pública como faz a gestão, inclusive para fins de paga-
mento, dos contratos de concessão celebrados pelo Município e que possuem por objeto a 
prestação dos serviços públicos de resíduos sólidos urbanos.
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rente a diversos serviços públicos, por exemplo, regular saneamento bási-
co e serviços e instalações de energia elétrica.4

Há também a hipótese de o regulador, além de exercer competências 
regulatórias no saneamento básico, vir a cumular funções na gestão de 
recursos hídricos, o que, a princípio, parece contraditório, porque o sanea-
mento é usuário dos recursos hídricos, havendo interesses específicos que 
podem prejudicar uma atuação neutra do regulador; porém, tal influência 
negativa não é decorrência necessária, dependendo mais de como jurídica 
e institucionalmente se organiza o regulador.5 

A Lei Nacional de Saneamento Básico – LNSB (Lei federal nº 11.445, de 5 de 
janeiro de 2007) estipula que a política pública de saneamento básico engloba 
cinco funções: (i) legislar; (ii) planejar; (iii) regular, (iv) fiscalizar e (v) prestar os 
serviços. Assim, analisa-se, na primeira parte deste artigo, a possibilidade de a 
entidade responsável pela regulação desempenhar, ao lado da regulação, ou-
tras funções, para depois analisar os reguladores que regulam e fiscalizam não 
só os serviços públicos de saneamento básico como também outros setores.

Na segunda parte do artigo se enfrentarão diversos aspectos relacionados à 
governança das entidades reguladoras, dentre eles: a estabilidade dos dirigen-
tes do ente regulador e sua polêmica jurídico-constitucional; a estabilidade dos 
dirigentes do ente regulador e déficit democrático; a participação e o controle 
social como formas de suprir o déficit democrático dos reguladores; e os requisi-
tos técnicos para o provimento de cargo de dirigente de ente regulador.

1. Competências regulatórias no saneamento básico

1.1. Regulação e prestação dos serviços
É importante destacar que o órgão ou a entidade de regulação não pode 

acumular a função regulatória com a de prestar os serviços, uma vez que 

4 Exemplo de entidade reguladora que acumula funções regulatórias em diversos se-
tores é a Agência Reguladora dos Serviços de Energia e Saneamento do Estado de São Paulo 
– Arsesp, que, por delegação dos Municípios, exerce a competência de regular e fiscalizar os 
serviços públicos de saneamento básico; que, por delegação da União, exerce a fiscalização e 
a regulação suplementar dos serviços e instalações de energia elétrica; e que, por atribuição 
diretamente derivada de lei complementar estadual, exerce a regulação e a fiscalização dos 
serviços públicos de gás canalizado. 
5 Exemplos de entidades que acumulam a regulação e a fiscalização dos serviços pú-
blicos de saneamento básico e a gestão dos recursos hídricos são: (i) Agência Reguladora de 
Águas, Energia e Saneamento – Adasa, do Distrito Federal; e (ii) o Instituto das Águas do Paraná 
– Águas Paraná.
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tal situação geraria indiscutível conflito de interesses, pois regulador e 
regulado seriam confundidos na mesma pessoa, violando o princípio da 
independência, que deve permear a atuação do ente regulador. Não por 
outro motivo o Regulamento da LNSB define regulador como “qualquer ou-
tro órgão ou entidade de direito público que possua competências próprias 
de natureza regulatória, independência decisória e não acumule funções 
de prestador dos serviços regulados” (art. 2º, IV, do Decreto 7.217, de 2010; 
grifo nosso).

Contudo, essa regra não pode ser tomada de forma absoluta. 
Tenha-se, por exemplo, um Município que, na administração direta, 

possua um órgão prestador dos serviços (Departamento de Limpeza Ur-
bana) e um órgão regulador de serviços (Comissão de Regulação). Neste 
exemplo, há apenas uma pessoa jurídica (o Município), que acumula tanto 
a prestação como a regulação. 

Evidente que, neste caso, não há violação do princípio da independência 
do regulador, na medida em que o órgão de regulação, mesmo desperso-
nificado juridicamente, tenha assegurada a independência decisória – ou 
seja: decide por si, e a eficácia de suas decisões não dependa de terceiros. 

O mesmo ocorre quando há um consórcio público de saneamento bá-
sico que possua atribuições tanto na prestação como na regulação dos 
serviços. Caso o órgão, interno ao consórcio, que exerça atribuições regu-
latórias possua independência decisória – situação que é notória quando 
se organiza na forma de conselho de regulação com maioria de membros 
detentora de mandatos –, não haverá no mesmo órgão a cumulação do 
exercício de competências regulatórias e de prestador dos serviços.

Importante sublinhar que a vedação se refere à cumulação do exercício 
de funções regulatórias com as de prestador dos serviços. Assim, um regu-
lador que tenha por competência contratar os serviços, apesar de exercer 
competência relativa à prestação (qual seja, a de contratar), não acumula 
a específica função de prestador, tendo em vista o sentido que “prestador” 
possui na legislação que rege o saneamento básico.6 Por isso, é admissível, 
caso seja esta opção do titular, que o regulador também exerça poderes de 
contratar ou de gerir contratos.

6 Nos termos do Regulamento da LNSB (Decreto 7.217, de 2010), o prestador dos ser-
viços é definido como: “órgão ou entidade, inclusive empresa: a) do titular, ao qual a lei tenha 
atribuído competência de prestar serviço público; ou b) ao qual o titular tenha delegado a pres-
tação dos serviços, observado o disposto no art. 10º da Lei nº 11.445, de 2007” (art. 2º, caput, 
VIII).
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De qualquer forma, o que se conclui é que o órgão ou a entidade que 
exerce a competência regulatória não basta ser órgão ou entidade da 
Administração Pública, ou ser regido integralmente pelo Direito Públi-
co, inclusive em relação ao vínculo que mantém com o seu pessoal, mas 
também deve possuir algumas características de gestão, atendendo a 
princípios que, no caso do saneamento básico, estão expressamente pre-
vistos na LNSB:

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 deci-
sões. 

A principal característica, como visto acima, é a independência decisó-
ria, a qual implica em autonomia administrativa, orçamentária e finan-
ceira na medida do necessário para assegurar a independência decisória. 
A independência decisória constitui-se em requisito positivo do regulador; 
não acumular a função de prestador constitui-se em requisito negativo. 

1.2. Regulação e legislação 
Quanto à função de legislar, evidente que não pode ser atribuída à 

entidade reguladora, uma vez que o nosso sistema constitucional atri-
bui esta função ao Poder Legislativo. No caso específico de serviços pú-
blicos, a função de legislar pertence, precipuamente, ao Poder Legislati-
vo do titular constitucional dos serviços – ou seja, ao Município ou ao 
Distrito Federal.7

Porém, no caso do saneamento básico, há uma peculiaridade: a 
Constituição reconheceu à União, mesmo não sendo a titular dos ser-
viços, competência de legislar sobre eles no âmbito das diretrizes (art. 
21, caput, XX). Por causa disso, no caso do saneamento básico, temos 
disciplina legislativa em dois níveis: o das diretrizes, estabelecidas por 

7 Hoje se encontra superada polêmica das décadas anteriores, sobre a possibilidade 
de a titularidade dos serviços de saneamento básico ser estadual, sendo hoje pacífico o enten-
dimento de que o saneamento básico “mercê da predominância do interesse local que o afeta, 
está em regra atribuído, na federação brasileira, à competência municipal. Isso é claro, bem 
claro” (cf. voto do ministro Eros Grau, do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 2077-BA).
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normas federais (Lei nº 11.445/2007 e o Decreto nº 7.217/2010), e o das 
normas específicas, estabelecidas por normas municipais ou do Distrito 
Federal.8 

Porém, apesar de a entidade reguladora não poder exercer competên-
cias propriamente legislativas, uma vez que, como se disse, no nosso siste-
ma constitucional, tais competências são privativas do Poder Legislativo, 
é de se reconhecer que as entidades reguladoras efetivamente exercem 
poderes normativos, que, apesar de próximos da atividade legislativa, com 
esta não se confundem. 

Esse último aspecto é dos mais controvertidos da teoria da ativida-
de reguladora, sendo que muitos autores, principalmente norte-ame-
ricanos, afirmam que haveria uma delegação do poder de legislar, do 
Poder Legislativo para o ente regulador. Já no campo cultural do di-
reito brasileiro, afirma-se que o regulador exerceria supletivamente a 
competência que o chefe do Executivo possui de regulamentar as leis.9  

8 Pedem-se desculpas ao leitor, mas a questão, apesar de ser marginal ao texto do 
artigo, encerra elevada importância e certa complexidade, tornando talvez um pouco longa 
esta nota de rodapé. Observe-se que o Estado-membro não possui competência legislativa 
sobre os serviços públicos de saneamento básico. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, por 
pelo menos duas vezes, declarou inconstitucionais leis estaduais que tinham por objetivo 
disciplinar os serviços públicos de saneamento básico, por entender que tais leis invadiram 
esfera de competência municipal (cf. decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucio-
nalidade nº 2340-SC, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 6.3.2013; e 1.842-RJ, rel. min. Maurício 
Corrêa, j. 6.3.2013, nesta última no que declarou inconstitucionais os arts. 11 a 21 da Lei nº 
2.869, de 1997, do Estado do Rio de Janeiro). Contudo, isso não significa que o Estado-mem-
bro não tenha atuação no saneamento básico. Ao contrário disso, a Constituição Federal 
previu que cabe não só ao Município e ao Distrito Federal, mas, também, ao Estado-membro 
e à União a “promoção de melhorias nas condições de saneamento básico” (art. 23, caput, 
IX, da Constituição Federal). Vê-se que o Estado-membro deve cooperar com o Município, 
auxiliando-o na prestação dos serviços públicos de saneamento básico. E isso pode se dar de 
várias maneiras. Uma das mais comuns é o Estado-membro criar empresa de saneamento 
básico, oferecendo-a para que seja contratada pelos Municípios. Outra forma de cooperação 
é o Estado criar agência reguladora a fim de que, caso queiram, os Municípios deleguem 
para essa agência o exercício da função de regulação dos serviços de saneamento básico. 
Portanto: é incabível legislação estadual sobre serviços de saneamento básico, mas são possí-
veis leis estaduais que disciplinem as formas por meio das quais o Estado-membro cooperará 
com os Municípios no planejamento, regulação, fiscalização ou prestação de tais serviços, 
como também podem ser possíveis leis estaduais que, ao disciplinarem outros assuntos (por 
exemplo, meio-ambiente ou recursos hídricos) venham a, indiretamente, disciplinar aspec-
tos relevantes dos serviços públicos de saneamento básico. Lei estadual que pode ser utili-
zada como referência, dada sua elevada qualidade técnica, é a Lei nº 11.172, de 8 de dezembro 
de 2008, do Estado da Bahia.
9 A esta competência de supletivamente regulamentar a fiel execução das leis, so-
mar-se-ia a competência de interpretar os contratos, atribuição que, no caso do saneamento 
básico, é expressamente prevista pela LNSB ao regulador, nestes termos: “Compreendem-se 
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Afora essas, há diversas outras opiniões que, pelos limites deste texto, 
não será possível desenvolver aqui, pelo que remetemos o leitor para 
bibliografia especializada.10  

1.3. Regulação e planejamento
 Quanto ao planejamento, é por meio dele que se definem os aspectos 

essenciais dos serviços, em especial sua qualidade ou abrangência, esta 
última entendida também no quando determinadas populações terão 
acesso a eles – vale dizer, terão acesso a um direito, reconhecido como di-
reito humano pela Resolução nº 64/292, 28 de julho de 2010, da Assembleia 
Geral da Organização das Nações Unidas – ONU.11

Se outras funções podem ser delegadas, porque configuram o uso de 
meios pertencentes a terceiros (públicos ou privados) para executar o pre-
viamente definido, no planejamento está-se precisamente definindo – é 
o núcleo duro decisório –, pelo que delegar o planejamento seria o mes-
mo que delegar a titularidade. E não pode ente da Federação mercadejar 
com competência que lhe foi atribuída pela Constituição. Como o projeto 
constitucional é a titularidade local do saneamento básico, vinculando-o 
à instância municipal, seria uma fraude ao projeto constitucional de de-
mocracia (e, portanto, de descentralização do poder) falar-se em delegação 
do planejamento.12

nas atividades de regulação dos serviços de saneamento básico a interpretação e a fixação 
de critérios para a fiel execução dos contratos, dos serviços e para a correta administração de 
subsídios” (art. 25, § 2º).
10 Excelente texto introdutório sobre o tema é o produzido por Floriano de Azevedo 
MARQUES NETO, “A nova regulação estatal e as agências independentes”, publicado na cole-
tânea organizada por Carlos Ari SUNDFELD intitulada Direito Administrativo Econômico, São 
Paulo: Malheiros Editores, 2000. O mencionado texto recebeu pequeno, porém importante 
complemento, na obra do mesmo MARQUES NETO, Agências reguladoras independentes, 
Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 108-109. Merecem, também, destaque Alexandre de MORAES, 
“Agências reguladoras”, in Alexandre de MORAES (org.), Agências reguladoras, São Paulo: 
Atlas, 2002, p. 15 e ss.; Diogo de Figueredo MOREIRA NETO, Direito Regulatório, Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p. 113 e ss.; Marcus Juruena Villela SOUTO, Direito Administrativo Regulatório, 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 45 e ss.; Alexandre Santos de ARAGÃO, Agências Regulado-
ras, 3.ed. revista e atualizada, Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 403-464, e, em especial, Ricardo 
DUARTE JUNIOR, Agência reguladora, poder normativo e democracia participativa, Curitiba: 
Juruá, 2014.
11 Sobre a compreensão do saneamento básico como um direito subjetivo, de índole 
social, e, na ordem internacional, integrante do catálogo dos direitos humanos, cf. nosso artigo 
“O saneamento básico como um direito social”, 2015.
12 O Supremo Tribunal Federal, em decisão que cuidou do saneamento básico, na Ação 
Declaratória de Inconstitucionalidade n° 2095-RS, decidiu nesse sentido, reconhecendo que as 
competências de natureza decisória ou planejadora não podem ser alvo de delegação.
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Por esta razão é que, nas diversas vezes em que a LNSB menciona o pla-
nejamento, deixa claro que ele não pode ser objeto de delegação. Exempli-
fiquemos com seu art. 8°:

Art. 8°. Os titulares dos serviços públicos de saneamento básico po-
derão delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a prestação 
desses serviços, nos termos do art. 241 da Constituição Federal e da 
Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005.

Como se vê, quando a LNSB prevê a delegação de funções de gestão dos 
serviços públicos de saneamento básico, não menciona o planejamento. 
Não se trata de uma omissão, mas do reconhecimento da indelegabilidade 
do planejamento.

Compreendido o caráter essencial do planejamento na política pública 
de saneamento básico, cabe indagar se o regulador poderia exercer essa 
função cumulativamente à de regular. 

O que parece evidente é que a regulação seria atividade subordinada – 
vale dizer, orientada pelo planejamento. Com isso, dizer que o regulador é 
o responsável pelo planejamento seria o mesmo que dizer que o regulador 
define o conteúdo da política pública da qual exerce a atividade regulado-
ra. Evidente que tal acumulação traz problemas profundos de legitimida-
de político-democrática do regulador, porque seria a ele atribuído definir 
aspectos essenciais da política pública. 

De qualquer forma, importante se ter em conta o parágrafo único do art. 
20 da LNSB, o qual prevê que “[i]ncumbe à entidade reguladora e fiscaliza-
dora dos serviços a verificação do cumprimento dos planos de saneamento 
por parte dos prestadores de serviços, na forma das disposições legais, regu-
lamentares e contratuais”. Como facilmente pode se concluir, o regulador 
tem por dever verificar o cumprimento dos planos de saneamento, eviden-
ciando sua posição subalterna ao plano. Porém, isso não quer dizer que o 
regulador não possa colaborar com a elaboração ou a revisão do plano de 
saneamento básico, mas, apenas, que tal plano pertence à esfera política, 
que se distingue da esfera técnica, na qual atua o regulador.

1.4. Regulação e fiscalização
A função de fiscalizar, ao que nos parece, não é dotada de autonomia, 

porque deriva das demais. Fiscaliza-se o atendimento de normas legais, 
contratuais, de regulação – implicando ao poder de fiscalizar o poder de 
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impor sanções, face ao descumprimento ou ao cumprimento defeituoso 
de obrigações. 

Veja-se como tal função é prevista no Regulamento da LNSB:

Art. 2º. Para os fins deste Decreto, consideram-se:
[…]
III – fiscalização: atividades de acompanhamento, monitoramen-
to, controle ou avaliação, no sentido de garantir o cumprimento de 
normas e regulamentos editados pelo poder público e a utilização, 
efetiva ou potencial, do serviço público;

Observe-se que o conceito do Regulamento é o da fiscalização vin-
culada à regulação, sendo atividade a ser desempenhada também pelo 
órgão ou entidade de regulação dos serviços. Tanto é assim, que, no tex-
to da Lei Nacional de Saneamento Básico - LNSB, a função de fiscalizar 
sempre é disciplinada em conjunto com a função de regular.

Daí que se pode extrair a regra de que sempre que a regulação se refira 
às atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou avalia-
ção, que tenha por objetivo garantir o cumprimento de normas e regula-
mentos editados pelo órgão ou entidade de regulação, a competência de 
tais atos de fiscalização, a princípio e nem sempre de forma exclusiva, será 
desse mesmo órgão ou entidade de regulação.

Contudo, há de se notar que a atividade de fiscalizar a execução do 
contrato é inerente ao contratante. Até porque, por meio desse acompa-
nhamento, pode o contratante, inclusive, entender que o contrato deve ser 
modificado, para que possa melhor atender ao interesse público. E é preci-
samente nesse ponto que existe a polêmica.

Alguns entendem que o interesse público somente pode ser definido 
pelo povo ou por seus representantes. Disso deriva que apenas a parcela 
da Administração Pública vinculada hierarquicamente ao representante 
eleito pelo povo é quem pode definir o que seria o interesse público, com-
preendendo as variações que podem ocorrer nesse interesse e, a partir de-
las, inclusive definir alterações no contrato.13 

13 Importante reforçar este aspecto: o interesse público pode variar face às situações 
concretas e, mesmo em razão das (legítimas) opções políticas da autoridade que tem o poder 
de decidir. Relembram-se aqui as palavras de DALLARI, nas quais menciona a “impossibilidade 
de consideração genérica, prévia e universalmente válida do que seja o interesse público, reve-
lando-se inevitável a avaliação pragmática do que é interesse público. Em cada situação será 
indispensável fazer a verificação, uma vez que não há um interesse público válido universal-
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Tal posição não se confundiria com a do regulador, que possui elevada au-
tonomia em relação ao poder eleito. Por isso, o entendimento de que o regu-
lador atuaria de forma subordinada ao contrato, sendo o guardião da sua boa 
execução – o que, não raro, pode implicar alterar o contrato para corrigi-lo, a 
fim de que sua execução tenha maior eficácia.14 

Essa situação se torna ainda mais aguda quando o serviço é prestado 
diretamente, ou seja, por órgão ou entidade da própria Administração Pú-
blica, pelo que teríamos a administração-titular dos serviços; a adminis-
tração-reguladora e a administração-prestadora dos serviços.15 

Nessa situação de prestação direta dos serviços, vale dizer, por órgão 
ou entidade que integra a própria administração do titular, pode ocorrer 
de o serviço ter grande grau de terceirização, como geralmente ocorre com 
as atividades de varrição, capina, roçada e outras que integram a limpeza 
pública; ou, ainda, com as atividades de coleta e transporte de resíduos só-
lidos urbanos. Nessa situação de prestação direta com forte terceirização, 
haverá uma dupla fiscalização: (i) do prestador público sobre os seus pri-
vados contratados, e (ii) do regulador sobre o prestador público, inclusive 
para saber se este está fiscalizando adequadamente os seus contratados.

De qualquer forma, havendo o contratante (ou apenas titular, se o serviço 
público é prestado de forma direta) e o regulador, a possibilidade de a ativi-
dade de um interferir na atividade do outro é muito grande, sendo comum o 
conflito. Solução seria concentrar apenas no contratante/titular ou no regula-
dor os poderes de fiscalizar. Porém, nessa situação, ou se esvazia os poderes de 
regulação ou, ainda, se concentra no regulador poderes que podem permitir 
que as orientações – de cunho político – para a política pública, editadas pelo 
governo, não sejam adequadamente atendidas, apesar de legítimas.

mente” (1987, p. 15). Sobre o tema, merece atenção o aprofundado estudo de MARQUES NETO, 
2002, p. 83-87, do qual extraímos a mencionada citação do professor Dalmo Dallari.
14 Tal atividade corretiva pode ser realizada, inclusive, utilizando-se o regulador da sua 
prerrogativa de interpretar os dispositivos contratuais, a qual é expressamente prevista pela 
LNSB: “[c]ompreendem-se nas atividades de regulação dos serviços de saneamento básico a 
interpretação e a fixação de critérios para a fiel execução dos contratos, dos serviços, e para a 
correta administração de subsídios” (art. 25, § 2º).
15 Aliás, o tema da regulação e da fiscalização dos serviços prestados de forma direta é 
um daqueles que merecem mais e aprofundados estudos, sendo questão ainda com bibliogra-
fia escassa. Um dos poucos autores que estudam o tema é o professor Rui Cunha MARQUES 
(cf., por exemplo, sua obra Regulação de serviços públicos, Lisboa: Sílabo, 2005, p. 60 e ss). 
Veja-se também BERG, Stanford V. Boas práticas de regulação dos prestadores públicos de 
serviços de água e esgoto. CEPAL Nações Unidas, set., 2014 e traduzido pela equipe da CEPAL 
em Brasília.
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A tendência tem sido a de se reconhecer ao regulador papel cada vez 
mais amplo no campo da fiscalização, entendendo que a fiscalização é 
um complemento natural da atividade de regular. Caso se questione a le-
gitimidade político-democrática da atividade de fiscalizar, na realidade, 
está-se questionando a legitimidade político-democrática da própria re-
gulação, tema a que nos dedicaremos mais à frente, quando da análise da 
independência jurídico-institucional do regulador.

1.5. Contaminação de regulações: a questão da base remu-
neratória de ativos

Analisada a questão de a atividade reguladora ser exercida de forma cumu-
lada com outras funções que informam a política pública de saneamento bási-
co, cabe analisar a convivência, no mesmo regulador, do exercício de competên-
cia regulatória tanto do saneamento básico como de outros setores.

Não há qualquer determinação na LNSB que imponha que a entida-
de reguladora atue exclusivamente no setor de saneamento básico. Desse 
modo, inclusive pelo ônus inerente à criação de novos órgãos e entidades 
da Administração Pública, tornando-se necessária a busca da economia 
de escopo, é comum observar entidades reguladoras que acumulam atua-
ção em diversos setores.16 Um dos exemplos mais expressivos dessa acu-
mulação de competência regulatória é a que se verifica com a Agência 
Reguladora de Pernambuco – ARPE, que regula o saneamento básico, os 
serviços e as instalações de energia elétrica e, ainda, dentre outros, as lo-
terias e jogos de azar, numa amplitude regulatória bastante pronunciada.

Porém essa espécie de cumulação de competências traz riscos: a regu-
lação dos serviços públicos de saneamento básico seria, positiva ou nega-
tivamente, contaminada pelos critérios de regulação de outros setores de 
infraestrutura? E, por via reversa: a regulação de outros setores de infraes-
trutura seria contaminada, positiva ou negativamente, pela regulação dos 
serviços públicos de saneamento básico?

Evidente que a resposta às questões acima demandam um estudo em-
pírico, aprofundado e interdisciplinar, trabalho muito mais ambicioso do 
que a deste singelo artigo. Alardear um ou outro aspecto ou exemplo da 

16 Economia de escopo é quando é mais eficiente utilizar uma estrutura para mais de 
uma finalidade (ou escopo). No sentido aqui tomado, significa que utilizar a estrutura adminis-
trativa de um ente regulador para exercer a regulação de mais de um setor é mais eficiente (ou 
seja, mais econômico), do que criar estruturas individuais e separadas para regular cada um 
destes mesmos setores.
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“contaminação” seria escolher de forma arbitrária casos que podem não 
corresponder a uma amostra estatística representativa e adequada, uma 
vez que esta demanda metodologia específica, afeita aos métodos quanti-
tativos em ciências sociais.

Apesar do acima descrito, nos aventuramos aqui em uma breve análi-
se, mais para ilustrar a importância da pesquisa empírica.

Como sabido, a LNSB prevê que os valores investidos em bens vincu-
lados aos serviços pelo prestador contratado constituir-se-ão em créditos 
perante o titular. Veja-se o texto da lei: “[o]s valores investidos em bens re-
versíveis pelos prestadores constituirão créditos perante o titular, a serem 
recuperados mediante a exploração dos serviços” (art. 42, caput, initio). 

Como se conclui, o prestador tem o direito de recuperar o valor (finan-
ceiro) de seus investimentos, pouco importando o valor atual, ou efetivo, 
ou a depreciação, dos bens físicos efetivamente vinculados ao serviço. Tra-
ta-se da adoção, pela lei, do critério do valor histórico atualizado para apu-
ração dos investimentos, em detrimento de outros critérios (por exemplo, 
do critério do custo corrente de reposição).

E diz mais a LNSB. Afirmou que deve o regulador avaliar e registrar o 
valor dos investimentos, bem como quanto de tal valor de investimento 
foi amortizado pelas receitas tarifárias ou outras emergentes da prestação 
dos serviços, certificando o saldo, que se constitui no crédito em aberto 
que possui o prestador em face do titular. Visitemos mais uma vez o texto 
da lei: “Os investimentos realizados, os valores amortizados, a depreciação 
e os respectivos saldos serão anualmente auditados e certificados pela en-
tidade reguladora” (art. 42, § 2º).

Contudo, no setor elétrico, o critério é diferente, uma vez que é utilizado o 
custo corrente de reposição, o que implica não no acompanhamento do valor 
dos investimentos, mas na avaliação do valor dos bens, tendo em vista seu 
custo atual de reposição. Ora, a Agência Reguladora dos Serviços de Sanea-
mento e Energia de São Paulo – ARSESP, talvez contaminada pela regula-
ção do setor elétrico, passou a adotar para o saneamento o critério do custo 
corrente de reposição, mesmo tal critério sendo frontalmente contrário ao 
estabelecido pela lei. Tal situação é alvo até hoje de polêmicas, sendo famosa 
a manifestação encaminhada para a ARSESP, a respeito do tema, pela Asso-
ciação Paulista de Municípios – APM.17

17 A mencionada manifestação se encontra transcrita às fls. 164-171 de publicação or-
ganizada por mim, em companhia de Antônio Sérgio BAPTISTA, intitulada Legislação do sa-
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Seria a adoção de tal critério um mero equívoco? Tal equívoco seria 
derivado da “contaminação” da regulação dos serviços públicos de sa-
neamento básico pela regulação dos serviços e instalações de energia 
elétrica? Haveria outra explicação? Essa prática é corrente em outros 
reguladores de saneamento? A prática da Arsesp, mesmo equivocada, 
influenciou outros reguladores? 

São estas algumas das perguntas que somente uma pesquisa empí-
rica bem estruturada poderá responder.

2. A independência e a governança dos reguladores de 
saneamento básico

2.1. Entes reguladores monocráticos e entes reguladores co-
legiados

Como clássico da doutrina jusadministrativista, os atos administrati-
vos simples poderão ser singulares ou colegiados, a depender da composição 
do órgão responsável pela edição do ato. Caso se trate de órgão monocrá-
tico, isto é, composto por uma única pessoa física, a decisão será um ato 
administrativo simples e singular. 

Por outro lado, caso estejamos diante de um órgão em que as decisões 
dependem da opinião de mais de uma pessoa, ou seja, de composição co-
legiada, os atos administrativos formados exclusivamente a partir de sua 
manifestação de vontade serão categorizados como atos administrativos 
simples e colegiados. Quanto ao tema, merece destaque o entendimento de 
Celso Antônio Bandeira de Mello:

Os atos simples podem ser simples singulares e simples colegiais. 
No primeiro caso, a vontade expressada no ato provém de uma só 
autoridade, como é corrente.
No segundo caso, provém do concurso de várias vontades unifica-
das de um mesmo órgão no exercício de uma mesma função jurídi-
ca e cujo resultado final substancia-se na declaração do órgão cole-
gial. (BANDEIRA DE MELLO, 2009, p.421).

Do mesmo modo, as entidades reguladoras podem ter suas decisões 
tomadas de forma monocrática, por um dirigente, ou de forma colegia-

neamento (RIBEIRO, 2010), a qual pode ser acessada no sítio eletrônico da Associação Paulista 
de Municípios – APM.
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da, por um conselho. Como não há uma regra que imponha, de antemão, 
uma ou outra forma, faz-se necessário estudar detalhadamente suas leis 
de constituição, verificando o que cada uma determina.

A importância dessas opções organizatórias é bem salientada por Kar-
la Bertocco Trindade, 

decisões colegiadas e responsabilidade solidária dos dirigentes 
também ajudam na manutenção da independência decisória. De 
um lado, ao envolver um conjunto de pessoas na decisão de um caso 
específico, reduzem o chamado risco de captura – aqui entendido 
como o comportamento do regulador que deixa de perseguir o inte-
resse público para legitimar os interesses de determinado regulado 
ou grupo de interesse. (2012, p. 632).

2.2. Entes reguladores despersonalizados e entes regula-
dores dotados de personalidade jurídica

Conforme já exposto, a entidade reguladora deve atender aos prin-
cípios estabelecidos pelo art. 21 da Lei Nacional de Saneamento Básico 
– LNSB (Lei federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007), dentre eles a inde-
pendência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentá-
ria e financeira. Observe-se que a LNSB não obriga a adoção do modelo 
de “agências reguladoras”, mas apenas exige que a entidade ou órgão 
que exerça as funções regulatórias atenda a tais princípios. 

Também não é necessário que o regulador seja uma autarquia, uma 
vez que pode, sim, tal regulador se revestir na forma de órgão, singular 
ou colegiado (sempre lembrando que órgão não possui personalidade 
jurídica)18 . Desse modo, possuir personalidade jurídica não é um re-
quisito para a criação de uma entidade reguladora para o saneamento 
básico, apesar de, no Brasil, a prática ser a de que tais entidades assu-
mam a forma de agências e, portanto, tenham personalidade jurídica 
de direito público.19 

18 Nos termos do art. 1º, § 2º, I da Lei 9.784: “[…] Para os fins desta Lei, consideram-se: I – 
órgão – a unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta e da estrutura 
da Administração indireta”.
19 Tanto é desnecessária a personificação jurídica, que o Regulamento da LNSB possui 
a seguinte definição de regulador: “agência reguladora, consórcio público de regulação, auto-
ridade regulatória, ente regulador, ou qualquer outro órgão ou entidade de direito público que 
possua competências próprias de natureza regulatória, independência decisória e não acu-
mule funções de prestador dos serviços regulados” (art. 2º, caput, IV, Decreto 7.217, de 2010). 
Observe-se que a menção a “qualquer órgão ou entidade” foi muito técnica e precisa.
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2.3. Estabilidade dos dirigentes do ente regulador: a polêmi-
ca jurídico-constitucional

Questão importante relacionada à independência do ente regulador é a 
possibilidade de exoneração ad nutum de seus dirigentes, que permitiria 
ao Poder Executivo destituir alguém de seu cargo de forma imotivada, o 
que diminuiria demasiadamente a independência do regulador, porque o 
dirigente nomeado somente continuaria em seu cargo na medida em que 
não contrariasse a autoridade que o nomeou. 

A essa questão da possibilidade de exoneração ad nutum dos dirigentes 
liga-se outra: a do caráter temporário da nomeação. 

Com efeito, nos órgãos ou nas entidades de regulação, é comum que 
o dirigente seja nomeado para exercer o cargo por um termo temporal 
pré-determinado (por exemplo, por dois anos). Tal espécie de nomea-
ção, para a ciência do direito administrativo, é conhecida como nomea-
ção a termo.

Por causa disso, há a dúvida sobre a possibilidade de haver a exo-
neração antes do término do termo temporal pré-definido. A questão, 
nestes moldes, mereceu atenção da jurisprudência do Supremo Tribu-
nal Federal – STF, que se pronunciou pela possibilidade da exoneração, 
como se vê da sua Súmula 25: “a nomeação a termo não impede a livre 
demissão, pelo presidente da República, de ocupante de cargo dirigente 
de autarquia”. 

Tal súmula foi sucedida pela Súmula 47, que abriu uma exceção: “reitor 
de universidade não é livremente demissível pelo presidente da Repúbli-
ca durante o prazo de sua investidura”. Aqui, segundo Luís Justiniano de 
Arantes Fernandes, revelou-se

 sensibilidade do Tribunal para o fato de que seria possível, sim, ha-
ver cargos com a garantia de mandatos fixos não suprimíveis por 
decisão política do presidente da república. Tais hipóteses, porém, 
haveriam de ser sempre excepcionais à regra antes fixada na Súmu-
la 25 (e é exatamente esse caráter excepcional que levou a corte não 
a promover uma abertura genérica à regra antes fixada na Súmula 
25, mas a fazê-lo de forma expressa e explícita). (FERNANDES, 2003, 
p. 8).

Observe-se que a “nomeação a termo”, de forma não técnica, muitas ve-
zes é designada como “mandato”. Importante ressaltar que um instituto 
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é completamente diferente do outro. Quando se fala em mandato, quer-
-se comunicar que uma pessoa representa outra pessoa ou outras pessoas, 
como se dá no direito privado ou no direito público.20 

Ora, no caso dos dirigentes de órgãos ou entidades de regulação, não 
há que se falar que representem terceiros, que lhe outorgaram mandato. 
Trata-se, isso sim, de agente público nomeado por termo temporal fixo, o 
que é bastante diferente. 

Ainda sobre esse aspecto, há duas questões. 
A primeira é se pode lei reconhecer estabilidade no cargo ao dirigente 

de ente regulador durante o termo temporal para o qual ele foi nomeado. 
Tal estabilidade seria contrária às prerrogativas do chefe do Poder Execu-
tivo de nomear e exonerar livremente, com exceção daqueles que ocupam 
cargos efetivos, cuja nomeação depende de prévia aprovação em concurso 
público, e cuja demissão ou exoneração somente podem dar-se nos termos 
de taxativa, e restrita, enumeração legal.21 

Acrescente-se que, excepcionalmente, a Constituição prevê cargos 
cujos ocupantes gozam de estabilidade, ou vitaliciedade, mesmo quando 
nomeados sem prévia aprovação em concurso público. Por exemplo, são 
os casos de ministro do Tribunal de Contas da União – TCU ou de ministro 
do STF.

Contudo, nessas situações, é comum que a nomeação, para se efetivar, 
dependa de o indicado ser aprovado pelo órgão legislativo. No caso de mi-
nistro do STF, ou dos ministros escolhidos pelo presidente da república 
para o TCU, a nomeação depende de aprovação pelo Senado Federal, que 
antes realiza seção pública, costumeiramente designada por “sabatina”, 
na qual argui o indicado.

Isso nos leva à segunda questão, que é a de saber se a lei pode conceder 
estabilidade ao ocupante de cargo de dirigente de entidade ou órgão de 
regulação, durante termo temporal pré-definido, caso tal nomeação tenha 
sido previamente aprovada pelo Poder Legislativo. 

Observe-se que a segunda questão assemelha-se à primeira, com a 
única diferença de que, para haver o reconhecimento da estabilidade, de-

20 No direito privado, o contrato de mandato é disciplinado pelos arts. 653 a 692 do 
Código Civil. No direito público, é amplamente utilizado, por exemplo, o mandato parlamentar, 
por meio do qual o deputado representa o corpo de eleitores.
21 Observe-se que o dirigente de entidade ou órgão de regulação não se submete a 
concurso público, daí a dúvida quanto à lei prever estabilidade para os ocupantes de tais car-
gos.
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veria haver a prévia aprovação do indicado pelo Poder Legislativo. Aqui, 
reconhece-se que a exceção da regra da aquisição da estabilidade, mesmo 
estabilidade por mero termo temporal, seria apenas a de cargos cuja no-
meação dependa de prévia aprovação pelo Poder Legislativo.

Entretanto, como se viu da Súmula 47 do STF, houve o reconhecimento 
de estabilidade por lapso temporal a reitores de universidades públicas, 
mesmo que tais reitores, para sua nomeação, não dependam de aprovação 
do Poder Legislativo. O que se conclui é que o princípio da autonomia uni-
versitária, reconhecido pelo art. 207 da Constituição Federal, acaba por se 
comunicar à própria natureza do cargo de seu dirigente, gerando a excep-
cionalidade da estabilidade.

Grande debate foi produzido sobre esses aspectos, que consumiu con-
sideráveis quantidades de tinta e papel. Porém, mesmo assim, a legislação 
estadual e federal foi avançando no sentido de reconhecer estabilidade 
ao detentor de cargos de dirigentes de órgãos ou entidades de regulação 
pelo termo temporal para o qual foram investidos. Por outro lado, muitos 
órgãos e entidades de regulação, no âmbito dos Estados e Municípios, pre-
veem a exoneração ad nutu,  seja por opção político-administrativa, seja 
para esquivar-se da polêmica em torno da estabilidade.22

Contudo, o debate sobre a questão continuou, vindo a alcançar o STF. 
Marco e principal referência jurisprudencial desse debate é o julgamen-
to da ADI nº 1949-0, concluído em 17 de setembro de 2014, em que o STF 
reconheceu, contrariamente ao teor da sua Súmula 25, a possibilidade de 
a Agergs, entidade reguladora do Estado do Rio Grande do Sul, ter manda-
tos fixos e a proibição de exoneração ad nutum, afirmando na ementa do 
Acórdão que:

3. […] conquanto seja necessária a participação do chefe do Executivo, 
a exoneração dos conselheiros das agências reguladoras também 
não pode ficar a critério discricionário desse Poder. Tal fato poderia 
subverter a própria natureza da autarquia especial, destinada à re-
gulação e à fiscalização dos serviços públicos prestados no âmbito 
do ente político, tendo a lei lhe conferido certo grau de autonomia. 
4. A natureza da investidura a termo no cargo de dirigente de agência 
reguladora, bem como a incompatibilidade da demissão ad nutum com 

22 Exemplos de órgãos e entidades de regulação de saneamento básico cujos dirigen-
tes não possuem estabilidade são, no campo dos reguladores estaduais, a Agersa da Bahia, e, 
no campo municipal, a Arsae de Mauá/SP e a Agru, de Guarulhos/SP.
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esse regime, haja vista que o art. 7º da legislação gaúcha prevê o man-
dato de quatro anos para o conselheiro da agência, exigem a fixação de 
balizas precisas quanto às hipóteses de demissibilidade dos dirigentes 
dessas entidades […]”.

Luís Justiniano, ainda a propósito da decisão que concedeu medida li-
minar nesta mesma ADI 1949, decisão proferida em julgamento de 18 de 
novembro de 1999, reconhece que o STF abriu nova exceção, além da pre-
vista na Súmula 47, porém 

desta vez, sem precisar com clareza quais os elementos seriam tidos 
por definitivos para a constitucionalidade, não sendo lícito estender-
-se a abertura, excepcional, a todas e quaisquer agências, especial-
mente dada a variedade imensa de possíveis formatações jurídicas 
relacionada às mesmas. (FERNANDES, 2003, p. 9).

Para nós, o cuidado recomendado por Luís Justiniano se mantém, uma 
vez que estamos diante de apenas uma decisão de mérito que analisou 
caso concreto e muito específico, e não diante de uma orientação juris-
prudencial consolidada que, como é cediço, se consubstancia em forma de 
súmula.23 Porém, inegável que, ao menos nos casos em que a nomeação é 
precedida de aprovação pelo Poder Legislativo, é permitida a estabilidade 
pelo termo temporal fixado pela nomeação, estabilidade que pode ser aba-
lada em hipóteses explicitamente fixadas pela lei, dentre as mais comuns, 
a condenação transitada em julgado, a renúncia e a aplicação de pena dis-
ciplinar mediante processo administrativo em que é assegurado o direito 
à ampla defesa e ao contraditório.24 

Essa opinião, ainda analisando a decisão liminar, e não a de mérito, é a 
defendida por Alexandre Santos de Aragão: 

23 De fato, não parece razoável analisar a questão da estabilidade do dirigente de en-
tidade ou órgão de regulação de forma isolada, pois a questão envolve outros aspectos, por 
exemplo, de quais competências se está reconhecendo o exercício com estabilidade – veja-se 
mais uma vez a opinião de Luís Justiniano: “[h]averá inconstitucionalidade ou não na fixação 
de mandatos apenas se analisado o plexo específico de competências a serem exercidas pelo 
agente ou órgão” (FERNANDES, 2003, p. 9).
24 Não por acaso, o STF inseriu tais hipóteses de exoneração ou demissão no ato nor-
mativo objeto do julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 1949, 
exercitando a prática de suprir a omissão provocada pela declaração de inconstitucionalidade 
de parte do texto da lei questionada.
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para a própria caracterização da entidade como agência reguladora, 
é fundamental a nomeação dos seus dirigentes por termo certo e 
mediante procedimento especial, com a prévia aprovação das indi-
cações pelo Poder Legislativo e a vedação de exoneração ad nutum. 
[…] Ambas as restrições, ao poder de livre nomeação e exoneração 
pelo chefe do Poder Executivo, foram consideradas constitucionais 
pelo Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento da Medida Cau-
telar pedida na ADI nº 1949-0. (ARAGÃO, 2013, p. 365).

2.4. Agência reguladora é somente ente de regulação cujos 
dirigentes detenham estabilidade?

Observe-se que, nesse ponto, parte da doutrina parece se inclinar a re-
conhecer a denominação de agência somente para as entidades de regula-
ção constituídas na forma de autarquia, cujos dirigentes sejam nomeados 
a termo e, durante tal termo temporal, não sejam exoneráveis ad nutum. 

Nesse sentido, afirma Edmir Neto de Araújo:

característica (que dizem própria) das agências reguladoras que as 
diferenciaria das demais autarquias seria o fato de seus dirigentes 
serem detentores de mandato. Isso significa que não são exonerá-
veis ad nutum pelo chefe do Executivo, o que configura certa in-
dependência “política” em relação ao governante, pois só poderiam 
deixar tais cargos voluntariamente, ou ao final do mandato, ou por 
destituição, nos termos da lei e de seus estatutos. (NETO DE ARAÚ-
JO, 2002, p. 50).

Porém, essa definição estreita e limitada não é, pelo menos no sanea-
mento básico, a dominante, uma vez que é comum ter entidades designa-
das como agência cujos dirigentes não detêm estabilidade nos cargos que 
ocupam, como são exemplos a Arsae, do Município de Mauá, a Agru, do 
Município de Guarulhos, ou ainda a Agersa, do Estado da Bahia.

Outros doutrinadores, mais cautelosos, acentuam a importância da es-
tabilidade pelo prazo de investidura no cargo de dirigente da entidade de 
regulação como característica de sua independência. 

Nesse sentido, Floriano de Azevedo Marques Neto assevera que: 

alguns instrumentos se prestam, conjugadamente, a garantir a in-
dependência orgânica. O principal deles é a estabilidade dos diri-
gentes das agências. Esta estabilidade se traduz a) na investidura 
de mandato para os dirigentes (fixação de um prazo para exercício 
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das funções) e b) na consequente inamovibilidade destes durante 
o período do mandato, salvo em circunstâncias excepcionais […]. 
(2003, p. 33).

Na realidade, a polêmica possui duas vertentes: (i) se é juridica-
mente possível a estabilidade do dirigente de ente ou órgão regulador 
durante o termo temporal de sua nomeação; e (ii) se é desejável, em 
termos de boa governança regulatória, a mesma estabilidade. Esse 
segundo tópico se liga a um terceiro, qual seja: o de que a regulação 
somente seria exercida de forma independente caso haja a aludida 
independência.

2.5. A estabilidade dos dirigentes do ente regulador como 
requisito necessário para a independência decisória

No caso do saneamento básico, como a LNSB prevê que a regulação 
deve ser exercida com “independência decisória, incluindo autonomia 
administrativa, orçamentária e financeira da entidade reguladora” (art. 
21, caput, I), surge de imediato a seguinte questão: “órgão ou entidade de 
regulação em que o dirigente não tenha estabilidade pode ser considerado 
como órgão ou entidade que atenda ao princípio da independência decisó-
ria previsto na LNSB?” 

Disso resulta que, em se compreendendo a estabilidade como abso-
lutamente necessária para o cumprimento do princípio em questão, os 
órgãos e entidades em que tal estabilidade não se fizer presente configu-
rar-se-ão como órgãos e entidades que exercem regulação de forma irre-
gular, ou seja, sem observar os requisitos previstos em lei para o exercício 
dessa função.

Logo se vê que, prevalecendo a opinião pela estabilidade, seriam irre-
gulares agências como as logo acima citadas Arsae, Agru e Agersa. O mes-
mo raciocínio se aplica à exigência de que o regulador esteja personifica-
do juridicamente, no sentido de que somente dessa forma teria vontade 
autônoma e própria e, portanto, a mencionada independência decisória 
exigida pelo art. 21 da LNSB.25

25 Relembramos que, parágrafos acima, foi analisada a questão da necessidade ou não 
de personalização jurídica do ente regulador, havendo, no caso do saneamento básico, opção 
da legislação federal de reconhecer como reguladores, aptos e detentores de autonomia de-
cisória, mesmo entes despersonificado, mas cuja estruturação administrativa lhes assegure 
autonomia.
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2.6. A questão central: o déficit democrático do regulador
Adentra-se, aqui, como necessária reflexão para a compreensão das 

questões logo acima colocadas, em um tema clássico do direito regulatório: 
o do princípio democrático vis-à-vis a independência do ente regulador, ou 
seja, o conhecido debate sobre déficit democrático do regulador.26

Como sabido, o regulador goza de autonomia reforçada, exercendo am-
plos poderes, inclusive de caráter normativo, porém não possui legitimi-
dade democrática direta, porque os dirigentes do regulador não são eleitos 
diretamente pela população e, muitas vezes, não estão subordinados ou 
não respondem às autoridades que possuem vínculo com o poder demo-
craticamente eleito.

Em uma situação dessa espécie, entender que cabe ao regulador defi-
nir aspectos da política pública significa dizer que o conteúdo das polí-
ticas públicas não é definido pela população ou por seus representantes. 
Do outro lado, ao se dizer que o regulador atua no sentido de executar, 
do modo técnico melhor possível, as diretrizes da política pública defi-
nidas por esferas da Administração Pública Direta, em procedimentos 
públicos e sob o controle social, o problema da legitimidade democrática 
é mitigado, na medida em que a atuação do regulador, apesar de inde-
pendente, estará vinculada ao cumprimento de premissas e diretrizes 
setoriais estipuladas em políticas públicas construídas por órgãos que 
ou foram diretamente eleitos pela população, ou que estejam sujeitos 
diretamente ao controle daqueles eleitos democraticamente.

Nesse sentido, a legitimidade do regulador passa a se assemelhar a do 

26 O tema da relação entre a autonomia da burocracia e a ausência de sua legitimação 
democrática é um dos mais tradicionais da ciência política, tendo sido estabelecido em termos 
clássicos por Max Weber, como muito bem relembraram Fernanda Meirelles e Rafael Oliva: 
“O debate é conhecido. Partindo do reconhecimento de que a evolução das democracias con-
temporâneas estaria dando lugar à contínua expansão das burocracias, Weber perguntava-se 
como conciliar os requerimentos de eficiência administrativa e a exigência de que as decisões 
político-administrativas traduzissem de forma adequada os interesses e as preferências dos 
eleitores. Por um lado, considerava o autor, a progressiva complexificação das funções esta-
tais passou a impor requerimentos de conhecimento crescentes, fenômeno que justificava a 
racionalização da administração e a delegação de responsabilidades decisórias a corpos técni-
cos especializados. Por outro lado, entretanto, na medida em que essa delegação acabaria por 
corresponder à ampliação do espaço para o exercício da discricionariedade por parte dos buro-
cratas, definia-se o risco de que decisões administrativas viessem a não espelhar preferências 
políticas dos representantes eleitos, frustrando-se com isso a expectativa de que os interesses 
dos eleitores pudessem ser adequadamente concretizados em políticas públicas”. (MEIRELLES 
e OLIVA, 2006, p. 549).
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Poder Judiciário, que deriva diretamente do fato de este Poder estar vin-
culado, em suas decisões, a normas democraticamente positivadas por 
aqueles detentores da legitimidade representativa, bem como por atuar 
mediante procedimento público, que exige que sejam fundamentadas to-
das as suas decisões.27

A repartição criteriosa de quem será o responsável pela elaboração das 
políticas públicas que orientarão as atividades regulatórias é de extremo 
relevo. Evita-se, com isso, o problema de a regulação existir sem que haja 
a política pública claramente estabelecida, o que, por vezes, obriga o re-
gulador a suprir as deficiências da política pública para que possa bem 
desempenhar o seu papel de regulador.

Essa última hipótese é bastante criticada. Alguns afirmam que o regula-
dor estaria exorbitando de seu papel para ocupar o papel de formulador da 
política pública, aprofundando o já mencionado problema de déficit demo-
crático.28 Contudo, sem que haja uma política pública estabelecida pelos pode-
res eleitos, a atividade de responsabilidade do regulador fica evidentemente 

27 Como prevê a Constituição Federal: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judi-
ciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade” (art. 93, caput, 
IX).
28 A polêmica, no ponto, é grande. Na doutrina alemã muito se debate se seriam cons-
titucionalmente viáveis órgãos da Administração livres de orientação (“weisungsfreie Verwal-
tungsorgane) do poder político democrático, isso porque “[o] princípio democrático exige legi-
timação do administrador, que também compreende o executivo. É controversa a questão de 
saber se também podem existir os chamados espaços livres de ministérios” (WOLFF, BACHOF 
e STOBER, 1987, § 18, III, 2, “a” –importante alertar que, em um regime parlamentar, como o 
alemão, “espaço livre de ministérios” equivale a espaço livre de ser orientado pelo governo 
democraticamente eleito). A dúvida e a cautela também estão presentes em JANOT, que é o 
atual Procurador-Geral da República, quando este afirma que “[p]arece ser possível identificar, 
observadas as peculiaridades do segmento em que atuam e a natureza do seu objeto (serviço 
público propriamente dito ou atividade econômica monopolizada a favor do Estado), as se-
guintes funções das agências reguladoras: - implementação de políticas públicas, caso se con-
sidere que a formulação de tais políticas está inteiramente a cargo do Poder Político” (JANOT, 
2003, p. 366-367). Observe-se que ao utilizar da expressão caso se considere que a formulação 
de tais políticas está inteiramente a cargo do Poder Político JANOT deixa evidente a dúvida de 
até onde outras forças, que não as derivadas das legitimadas pela representação popular, po-
dem participar da formulação das mencionadas políticas públicas. A polêmica neste ponto é 
tão grande, que alguns veem que, esse espaço fora do controle do poder eleito teria por obje-
tivo privilegiar o interesse privado em detrimento do interesse público – opinião, por exemplo, 
de BANDEIRA MELLO: “As agências reguladoras que na linguagem oficial foram supostamente 
para assegurar direitos dos usuários comportam-se como se fossem inteiramente desinteres-
sadas disto e muito mais interessadas no interesse das concessionárias, a ponto de se poder 
supor que foram introduzidas entre nós com este deliberado propósito (2009, XI, 5, p. 685, 
nota de rodapé nº 20). Sobre o tema, em especial nas condições em que ele se desenvolveu no 
Brasil, dedicamos análise em outro trabalho – cf. RIBEIRO, 2010, p. 143-147.
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comprometida, por isso, sua atitude proativa, no sentido de suprir a política 
pública no que for essencial para que possa desenvolver a atividade regula-
tória, não nos parece que mereça censura, desde que proporcional e devida-
mente motivada.

A despeito da relevância da distinção entre os entes responsáveis pela 
elaboração das políticas públicas e das atividades de regulação, é preciso 
ter em mente que não estamos diante de atividades estanques e incomu-
nicáveis entre si. Isto é, regulação e políticas públicas possuem interfaces 
que merecem ser destacadas, para se compreender a correta dimensão 
que cada uma delas assume em nosso ordenamento jurídico e na estru-
turação do setor.

No caso dos serviços públicos de saneamento básico, tendo em vista 
o seu marco regulatório, a percepção desta interação entre as ativida-
des de regulação e de formulação de políticas é ainda mais importante. 
Isto porque a legislação de regência elege a atividade regulatória dos 
serviços de saneamento básico como um dos pilares da política defini-
da no setor. 

Regular os serviços públicos de saneamento básico não consiste na 
simples atividade normativa destinada a disciplinar a sua prestação, mas 
inclui amplo escopo, abrangendo atividades como a fiscalização, a apli-
cação de sanções, as definições de aspectos tarifários, o monitoramento 
do cumprimento das metas de universalização e até mesmo a gestão de 
contratos, para que tais contratos – e a própria política pública – venha a 
atingir seus objetivos. 

E a questão não se resume a tais aspectos, mas envolve também: (i) a 
polêmica em torno do conceito antigo de regulação, no qual se defendia 
entes reguladores com elevada autonomia (“agências reguladoras inde-
pendentes”); e (ii) o debate moderno, ocorrido depois da grande crise fi-
nanceira mundial de 2008, que, dentre outras motivações, ocorreu pelo 
excesso de independência dos reguladores do mercado financeiro, facilitan-
do sua captura pelos interesses regulados.

Fundamental se ter em conta que, modernamente, a regulação é en-
tendida como função submetida às grandes diretrizes de política públi-
ca, econômica ou setorial, fixadas pelo poder político democrático. En-
tretanto, apesar dessa postura subalterna às grandes opções da política 
pública de longo prazo, reconhece-se ser fundamental que o regulador 
tenha autonomia, para que deixe de atender tais opções para atender 
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outras, vinculadas aos interesses imediatos, por vezes paroquiais e polí-
tico-partidários.29 

Como se vê facilmente, tal autonomia (ou independência, como 
querem alguns), está intimamente vinculada a objetivos estabelecidos 
pela política pública. Logo se coloca o problema de a função regulatória, 
em abuso de sua autonomia, ser utilizada fora de suas finalidades jus-
tificadoras. Para desestimular ou impedir esse mau uso da autonomia, 
sem, porém, a desnaturar, foram desenvolvidas diversas técnicas, den-
tre as quais: (i) supervisão da qualidade regulatória; (ii) análise de im-
pacto regulatório; e (iii) exercício da função regulatória com a máxima 
transparência e controle social – sendo esta última técnica conhecida 
como sunshine regulation.30 

Evidentemente, muito do debate acerca da independência do regula-
dor, de seu déficit democrático, da teoria da captura se encontra hoje su-
perado, tendo em vista a nova regulação. Apesar disso, trazem-se aqui al-
guns elementos desse anterior debate.

Para Marçal Justen Filho, este problema surgiu ainda no âmbito euro-
peu, antes da importação do modelo regulatório, “notadamente, do mo-
delo de organização comunitária, que, em grande parte, dispensa a via da 
legitimação pelo voto” (2004, p.164). 

Já Alexandre Santos de Aragão, da mesma forma que Max Weber, des-
creve a questão do déficit democrático como um problema sistêmico da 
administração pública:

Há um déficit democrático da Administração Pública em geral e 
alguns déficits específicos das agências. Muito do que se fala como 
sendo um déficit democrático das agências, na verdade advém de 

29 Inaugurou este debate entre nós artigo de Floriano de Azevedo Marques Neto publi-
cado na grande imprensa (MARQUES NETO, 2009).
30 Sobre supervisão regulatória, recomendamos o nosso artigo “Proposta para a 
criação de uma unidade de supervisão da regulação” (RIBEIRO, 2009), publicado em co-
letânea organizada por Jadir Dias PROENÇA, intitulada Contribuições para a melhoria 
da qualidade da regulação no Brasil (Brasília: Semear Editora/Presidência da República, 
2010), obra que também cuida dos temas da análise de impacto regulatório e de se asse-
gurar transparência e controle social sobre a atividade de regulação. No tema específico 
da análise de impacto regulatório, merecem também destaque duas importantes obras: 
(i) Pedro Ivo Sebba RAMALHO (org.). Regulação e agências reguladoras: governança e 
análise de impacto regulatório. Brasília: Anvisa, 2009; e VALENTE, Patrícia Pessôa. Aná-
lise de impacto regulatório: uma ferramenta à disposição do Estado. Belo Horizonte: 
Fórum, 2013.
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déficits democráticos anteriores ao seu surgimento, na verdade 
déficits do fenômeno da administrativização do Direito Público e 
do mau encaixe que a nossa realidade institucional, social e eco-
nômica, desde a década de 1920 do século passado, tem com os pa-
radigmas clássicos do Estado Liberal, mormente com a tradicional 
ideia de separação de poderes oitocentista. Assim, por exemplo, 
a edição de regulamentos administrativos de maneira bastante 
ampla e a discricionariedade, chamada na França liberal de Cava-
lo de Tróia do Princípio da Legalidade, já demonstravam certa crise 
de legitimidade da Administração Pública. (2004, p. 170).

O autor explica, citando Brian Chapman, que o argumento de que, con-
siderando-se a democracia representativa, o presidente da República seria 
legitimado pelo voto, é questionável e gera irresponsabilidade, pois ele não 
tem conhecimento de tudo que assina, devendo confiar em subordinados, 
os quais, por sua vez, não se preocupariam, pois não seriam diretamente 
responsabilizados. Portanto, seria mais eficaz conferir independência a al-
guns organismos administrativos. Por fim, em relação à ideia de que have-
ria legitimidade pelo voto, ele conclui que “[n]o caso das agências regula-
doras, nem essa legitimidade um pouco deficiente […] haveria, uma vez que 
o chefe do Poder Executivo não possui poder de livre exoneração dos seus 
dirigentes” (ARAGÃO, 2004, p. 171). 

Uma vez que impende aos entes reguladores tomarem decisões de ca-
ráter técnico, tornar-se-ia necessária a existência de entidades dotadas de 
autonomia de gestão e independência funcional, assegurando a obser-
vância dos valores da coletividade. 

Aragão explica que, portanto, “[s]urgiram, então, os poderes neutrais 
do Estado, que abrangem realidades díspares, desde as cortes constitucio-
nais às agências reguladoras independentes, passando pelos tribunais de 
contas, conselhos com sede constitucional, etc.” (2004, p. 474), todos dota-
dos de autonomia, em maior ou menor grau, com titulares indicados, não 
eleitos pelo povo, com funções de natureza técnica e não subordinados a 
poderes eletivos, de modo a que exerçam suas funções de forma impar-
cial. Para ele:

Estes poderes neutrais do Estado, especialmente as agências re-
guladoras independentes, infensos ao menos imediatamente às 
mudanças político-eleitorais, longe de serem antinômicos à de-
mocracia em razão da possibilidade de contradição com as forças 
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políticas majoritárias, asseguram o pluralismo no seio do Estado 
sem retirar totalmente os poderes do chefe do Poder Executivo e 
do Poder Legislativo […]. São, assim, feliz combinação do pluralis-
mo (propiciado por sua autonomia “reforçada”) com o princípio 
majoritário (os vínculos que mantêm com o Poder Legislativo e 
com a Administração Central). (ARAGÃO, 2003, p. 474).

Contudo, tais “poderes neutrais” descambaram para a captura dos re-
guladores e para o amesquinhamento do interesse público, que ficou sem 
instrumentos para a sua defesa. Necessário, assim, adentrar-se no tema, 
também desse superado debate da regulação antiga.

Andreia Cristina Bagatin explica que a atividade de regulação com-
pleta de um setor econômico específico envolve competências diver-
sas, pois a mesma entidade é responsável pela edição das normas, pelo 
seu cumprimento e pela solução dos conflitos, sobre as quais não inci-
dem os instrumentos administrativos de controle tradicionais (como a 
tutela e os recursos hierárquicos impróprios), o que é tarefa complexa. 
Adicionalmente, o cidadão médio não consegue levar a efeito eventual 
controle popular:

A par da apatia que normalmente o acomete no acompanhamento 
da tomada das decisões coletivas, observar o desenvolvimento das 
atividades regulatórias tende a ser mais árduo, especialmente dian-
te da tecnicidade dos temas discutidos e da eventual dificuldade 
para se apreender as repercussões concretas das decisões técnicas 
que estão sendo tomadas. (BAGATIN, 2013, p. 78).

Esse cenário é favorável à ocorrência da captura das entidades regula-
doras, definida pela autora como o:

comprometimento do regulador com o interesse privado (especial-
mente o interesse regulado) em detrimento do interesse público. 
Seja qual for o objetivo (maximização individual ou busca de se-
gurança e estabilidade para a burocracia), seja qual for o modo de 
atuação (proativa ou passiva), há o comprometimento daquilo que 
se espera do regulador (tutela do interesse público) em troca de 
algo (segurança, estabilidade ou benefícios pessoais atuais ou fu-
turos). (BAGATIN, 2013, p. 76).
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Vital Moreira também aborda o problema da captura das entidades re-
guladoras e explica que “a teoria da ‘captura’ da regulação (“regulation 
capture”) assenta na ideia de que as comissões reguladoras, em vez de re-
gularem superpartes o seu espaço económico, são capturadas ou coloni-
zadas pelos sectores que deveriam regular, passando a funcionar em favor 
deles” (1997, p. 90).

Para Bagatin (2013), algumas circunstâncias levam ao problema: regu-
ladores mais próximos dos grupos regulados e da política partidária, e a 
discricionariedade outorgada ao regulador, para agir sem a devida sujei-
ção ao escrutínio público.

Uma das principais causas desse fenômeno está relacionada à reduzida 
participação da sociedade civil, de modo que se verifica que grande percentual 
dos participantes em audiências e consultas públicas constituem, em verdade, 
grupos de interesse que podem ser afetados pelo resultado da nova regulação.

Há duas razões para tanto: (i) em geral, é conferida pouca publicidade 
aos expedientes de participação popular, de modo que a maior parte da 
população sequer toma conhecimento de sua ocorrência, ou, quando sabe, 
não há estímulos para sua participação; e (ii) as empresas que podem ser 
afetadas, por outro lado, têm natural interesse em ver suas contribuições 
aplicadas, de modo que as opiniões desses grupos acabam predominantes 
em meio ao total de contribuições recebidas.

Para Marcos Augusto Perez, a teoria da captura 

comprova que a proximidade entre regulador e regulado (por exem-
plo, entre a Administração arranjadora de políticas públicas e a so-
ciedade, especialmente, o mercado e poderosos grupos de interesse) 
pode resultar na captura ou colonização de regulador pelos setores 
econômicos que estes deveriam regular, passando a atuar em favor 
dos interesses de segmentos do mercado ou de poderosos grupos. 
(PEREZ, 2004, p. 229).

Assim, o autor defende “a institucionalização da participação como for-
ma de controle da captura” (PEREZ, 2004, ibidem), com transparência e racio-
nalidade de procedimentos e propósitos e controle judicial e parlamentar, 
de modo que as interações sejam claras e objeto de amplo controle. Adicio-
nalmente, o processo decisório deve ser pautado na racionalidade, com pro-
cedimento fixado, ainda que admita flexibilidade, e que tenha prazos para 
conclusão e obrigação de motivação nas decisões.
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Este tema, como se vê, além de desafiar a questão da autonomia do 
regulador (se absoluta ou relativa), desafia também a forma como deve 
atuar o regulador.

Por fim, cabe ainda dizer aqui algumas palavras sobre a nova regula-
ção, surgida após a grande crise econômica de 2008. 

A crise econômica de 2008 também foi crise de regulação. Os regulado-
res, especialmente do mercado financeiro, por razões diversas, acabaram 
capturados e passaram a exercer controle insuficiente sobre a atividade 
financeira, não mensurando os elevados riscos surgidos, principalmente 
nos mercados de derivativos que possuíam como fund créditos duvidosos, 
conhecidos como subprime.

Como resposta, foi empreendida, e ainda está em execução, profunda 
reforma regulatória – inclusive relativa às instituições criadas em Bretton 
Woods –, a qual, porém, sempre é surpreendida por novos acontecimen-
tos, como a recente crise financeira grega.

Alguns traços dessa nova regulação já foram expostos e se asseme-
lham muito ao desenho da LNSB para a regulação: nítida fronteira entre 
regulação e outras funções da política pública; objetivos de longo prazo 
para a política pública, definidos por plano elaborado pelo poder políti-
co-democrático; instrumentos para que o regulador demonstre a con-
sistência dos atos concretos de regulação que pratica àqueles objetivos.

Sobre o tema, já há bibliografia de valor, sendo a mais relevante a do 
professor Cass Sustein, que, durante a gestão Obama, logo após a crise de 
2008, conduziu a reforma regulatória norte-americana – na qual se inspi-
rou a descrição, aqui realizada, da “nova regulação”.31

Registrado isso, retomamos o fio da meada, no que se refere ao uso da 
participação popular e do controle social como instrumentos para assegu-
rar a qualidade da regulação, combatendo a “captura” do regulador, bem 
como, para ampliar os poderes da regulação, ao lhe conferir legitimidade 
político-democrática.

2.7. A participação e o controle social como formas de suprir 
o déficit democrático dos reguladores

É muito comum, em especial no ambiente regulatório norte-america-
no, defender-se que o déficit democrático do regulador possa ser suprido 

31 V. SUNSTEIN (1993. 2002 e 2014) e SUNSTEIN et alii (2011).
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por procedimento administrativo no qual haja ampla participação e con-
trole social. 

Luís Cabral de Moncada, que estudou profundamente este debate, 
defende que a delegação legislativa de poderes normativos à Adminis-
tração deve ser compensada por meio de mecanismos de participação, 
de modo que a limitação da democracia representativa seja compensa-
da pela democracia direta. Para Cabral de Moncada, o procedimento de 
elaboração de normas por parte da própria Administração, ao contrário 
do que pareceria à primeira vista, aumentaria a eficácia do princípio de-
mocrático:

As vantagens da “rulemaking” são inúmeras; aumenta a eficá-
cia da acção administrativa, diminui a terrível pressão dos in-
teresses privados organizados sobre a decisão administrativa e 
potencia valores de certeza, igualdade e segurança, como é bem 
conhecido. Ao fim e ao cabo, só a elaboração de regras gerais e 
abstractas diminui a liberdade e discricionariedade da Adminis-
tração, mais a mais num país em que o Executivo, por directa-
mente dependente do presidente, beneficia como que da legiti-
midade democrática directa deste. (1996, p. 18).

Na opinião de Egon Bockmann, entretanto, tal tentativa de legitima-
ção por meio da participação pública não atenua o déficit democrático, 
pois há participação muito maior de grupos de interesse, de modo que a 
procedimentalização caracterizaria uma “institucionalização da teoria da 
captura”. Veja-se: 

Eu acredito que a legitimação pelo procedimento, por si só, não é, ao me-
nos no Brasil, uma solução para o efetivo déficit democrático que con-
templa a atuação das agências reguladoras.
O que seria razoável seria um procedimento, uma elaboração normativa 
que contasse com uma atividade mais proativa das agências regulado-
ras, no sentido de que elas, as agências, instigassem a participação de 
órgãos de representação específicos, quem sabe até o Ministério Público, 
as associações de consumidores, sindicatos, e, por outro lado, que fosse 
possível, num segundo momento, um sistema de múltiplos controles, ou 
seja, controle quanto à substância de provimento, controle pelo Congres-
so Nacional, controle pela sociedade”. (MOREIRA, 2004, p. 168).
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Floriano de Azevedo Marques Neto parece possuir opinião no mesmo 
sentido, ao defender a transparência e a permeabilidade 

de modo a receber e processar demandas e interesses dos regula-
dos, dos consumidores e do próprio poder político. Dos regulados 
porquanto os órgãos de regulação têm por função preservar rela-
ções de competição, corrigindo falhas de mercado e impedindo a 
inviabilidade econômica do sistema. Dos consumidores, pois estes 
hão de ser os principais beneficiários da regulação e, portanto, os 
maiores interessados na eficiência regulatória. Por fim, do poder 
político: por muita vez ter interesse específico no setor […] e por ser 
responsável pelo estabelecimento das políticas públicas que inci-
dam sobre o setor. (2005, p. 47).

Fica, então, a pergunta: como assegurar processos de decisão regulató-
ria com a máxima transparência?

O direito regulatório norte-americano responde essa pergunta me-
diante a ampliação do tradicional instituto do due process of law. O pro-
cesso de regulação tem que estimular e permitir que todos os interes-
sados exponham os seus pontos de vista, na condição mais próxima 
possível da igualdade, bem como que tenham suas opiniões seriamente 
consideradas. 

Com isso, o regulador não só tem o dever de submeter as propostas de 
decisão ao escrutínio público mas também o de estimular que o conheci-
mento sobre a matéria regulada seja produzido por entidades diferentes 
(por exemplo, pelas universidades e institutos de pesquisa, mediante o 
financiamento, por meio de fundo, mantido pelo próprio regulador), bem 
como esteja acessível a todos os diferentes pontos de vista.

Evidente, assim, que o regulador deve analisar e divulgar tanto as infor-
mações que apoiam a proposta que pretende adotar, como as informações 
em sentido contrário. 

Dessa postura comprometida com o autêntico due process of law, des-
tacaram-se dois importantes princípios: (i) o open mind e (ii) o hard look, 
os quais devem orientar a atuação dos entes reguladores – e que, em outro 
trabalho, de maior fôlego, mereceria análise em profundidade.32

32 Defender a participação da população, bem como a dos demais interessados, no 
processo de regulação não significa defender a autorregulação, conceito bastante diferente, 
que significa a regulação feita pelos próprios entes regulados, por meio de mecanismos cria-
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2.8. Requisitos técnicos para o provimento de cargo de diri-
gente de ente regulador

Por fim, evidente que as decisões do órgão ou entidade de regulação, 
apesar de influenciadas pelas opções político-democráticas de longo 
prazo, são também decisões técnicas. 

Por causa disso, o dirigente do ente regulador tem que possuir co-
nhecimentos técnicos de regulação e do setor em que irá atuar. Isso 
torna necessário que a lei que instituir o ente regulador também pre-
veja que os cargos de seus dirigentes sejam providos por aqueles que 
atendam aos requisitos de comprovada experiência em regulação, ou 
na gestão dos serviços regulados, e de formação acadêmica adequada.

Por fim, saber o quanto de “político” ou de “técnico” tem que pos-
suir o regulador é questão complexa e polêmica, que não admite res-
posta pronta. As circunstâncias locais, em especial as instituições 
(por exemplo, o grau de eficiência e maturidade do controle social), 
são decisivos quanto a isso – sendo, também, de se reconhecer que 
pode haver “mais de uma alternativa certa”, cuja escolha cabe à co-
munidade local que, afinal de contas, está gerindo e regulando os 
seus próprios serviços públicos. 

Conclusão
Como se viu, os temas das competências, da governança e da inde-

pendência do regulador estão entrelaçados, sendo inviável compreen-
der um sem se compreender os demais. Afora isso, existem aspectos 
econômicos, técnicos, e, sobretudo, políticos.

O que se debate, em suma, é como efetivar o direito (humano) ao 
saneamento básico atendendo aos compromissos com a democra-
cia, que exigem que todo poder seja legítimo e submetido ao contro-
le popular. É o desafio da gestão pública eficiente e democrática. Um 
desafio que vale a pena. E que os tópicos, apenas delineados acima, 
auxiliem outros, talvez mais doutos, talvez mais dedicados, a prosse-
guirem nesse debate.
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GOVERNANÇA E EFETIVIDADE 
NA REGULAÇÃO DO 
SANEAMENTO BÁSICO
MARIA LUIZA MACHADO GRANZIERA1

Introdução 
A Lei nº 11.445/2007, ao instituir as Diretrizes Nacionais para o Sanea-

mento Básico, estabeleceu um marco regulatório moderno com o objetivo 
de traçar as linhas fundamentais dos serviços de saneamento básico de 
forma inovadora, com foco na universalização dos serviços, na fixação de 
metas e na aferição de resultados. Além disso, introduziu a sustentabilida-
de econômica dos serviços como condição da garantia desses resultados 
na medida da capacidade financeira dos usuários dos serviços.

Uma vez estabelecida a política vigente para o saneamento básico, o 
desafio posto é a implementação dos instrumentos e mecanismos institu-
cionais relativos ao planejamento, à prestação dos serviços, à regulação e 
à fiscalização, que constituem as quatro funções do titular previstas na lei.

Nesse cenário, o papel das agências reguladoras, cujo universo de atua-
ção engloba a regulação (fixação de normas) e a fiscalização, apresenta-se 
como fundamental para garantir o avanço da gestão e a obtenção de re-
sultados compatíveis com as necessidades do país, hoje muito aquém do 
aceitável em matéria de saneamento básico. 

No exercício de suas atribuições, as agências reguladoras enfrentam 
outro desafio, a implementação de um sistema de governança como um 

1  Advogada especializada em direito administrativo e ambiental. Professora associa-
da ao Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Direito da Universidade Católica de San-
tos – Unisantos. Mestre em Direito Internacional e Doutora em Direito – Universidade de São 
Paulo. Autora dos livros Direito Ambiental, 2015, 4.ed., Direito de Águas – Disciplina Jurídica das 
Águas Doces, 4.ed., 2014, e Comentários à Lei nº 9.984/00, entre outros trabalhos.
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apoio às suas decisões, e garantia da efetividade em sua atuação, refletida 
na qualidade dos serviços de saneamento básico, ou seja, na melhoria das 
condições da saúde pública, do meio ambiente e, por conseguinte, da dig-
nidade humana.

Neste capítulo será abordado o papel das agências reguladoras como agen-
tes indutores de ações relacionadas à efetividade da prestação dos serviços 
de saneamento básico, inclusive sob o prisma do conceito da governança. A 
atuação das agências, na forma como está delineada na lei, pode – e deve – ser 
um fator diferencial para a efetividade na prestação dos serviços. 

A premissa é que a regulação será efetiva na medida da existência de um 
acordo previamente estabelecido entre os entes envolvidos. Embora a natu-
reza jurídica das agências reguladores (autarquia sob regime especial) reme-
ta a uma entidade clássica do direito administrativo, regido pelo Decreto-lei 
nº 200/1967, a característica de ente regulador de serviços públicos confere 
à agência um novo contorno, seja o de agente articulador das discussões a 
ocorrer entre o titular dos serviços, o(s) prestador(es), os usuários, os conselhos 
(quando existirem) e a sociedade civil. Esse novo papel é de certa forma uma 
novidade no cenário brasileiro, tendo em vista que a articulação institucional 
ainda é um mito no Brasil. Daí o detalhamento das ações previstas para as 
agências reguladoras, no que concerne à governança.

1. Efetividade na gestão pública
A reforma administrativa realizada no Brasil na década de 1990 insti-

tuiu, entre outros temas à época inovadores, o princípio da eficiência na 
Administração Pública,2 explicitando a necessidade de uma gestão vol-
tada ao alcance dos objetivos estabelecidos nas políticas públicas. Aqui, 
uma observação, três termos correlatos, originários da ciência da admi-
nistração, aparecem na literatura: eficácia, eficiência e efetividade. 

A rigor, a eficácia constitui um critério de cunho institucional que se 
reporta à capacidade administrativa para alcançar as metas estabeleci-
das ou os resultados propostos (SANDER, 1995, p. 46). Trata-se do alcan-
ce de resultados em uma determinada ação. A eficiência constitui um 
critério que revela a capacidade administrativa de produzir o máximo de 
resultados com o mínimo de recursos, energia e tempo. Já a efetividade, 
é um critério relacionado à eficácia e à eficiência, porém de cunho po-

2  CF/1988, art. 37.
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lítico, reflete a capacidade administrativa para satisfazer as demandas 
concretas da sociedade, respondendo às suas preocupações, exigências e 
necessidades.

A inclusão do princípio da eficiência estabeleceu um novo dever para 
os agentes públicos, qual seja o de realizar suas atribuições com presteza, 
perfeição e rendimento funcional (MEIRELLES, 2013, p. 102), com o objetivo 
de atender aos anseios e necessidades da sociedade, garantindo que as 
normas sejam efetivas. O princípio da eficiência foi introduzido no sentido 
de garantir que a atuação da Administração Pública seja voltada à obser-
vância dos princípios não apenas do direito administrativo mas também 
aqueles previstos nas políticas públicas, como é o caso das políticas de 
meio ambiente, de recursos hídricos, de saneamento básico e de resíduos 
sólidos, conferindo-lhes efetividade. 

Na implementação dessas políticas preveem-se, muitas vezes, um con-
junto de metas a serem atingidas, como é o caso dos planos municipais de 
saneamento básico, em que se estabelecem ações a serem executadas ao 
longo do tempo – objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a 
universalização, admitidas soluções graduais e progressivas, observando 
a compatibilidade com os demais planos setoriais3 – como uma condição 
de melhoria da situação ambiental e sanitária dos Municípios. A partir da 
aprovação do plano de saneamento básico, tem-se um horizonte de ativi-
dades, cujo efetivo cumprimento deve resultar nessa melhoria. 

O mesmo ocorre com os contratos de concessão de serviços de sanea-
mento básico, cujo escopo estabelece metas voltadas à universalização 
dos serviços. Aos Municípios compete, no caso dos planos municipais de 
saneamento básico, implementar as ações de acordo com as metas fixa-
das. E, no caso dos contratos de concessão, proceder à gestão eficiente dos 
contratos, vislumbrando o alcance das metas previstas, na qualidade de 
ente contratante/poder concedente. A isso se dá a denominação de gestão 
por resultados. 

A gestão por resultados é, segundo Abrucio, 

a principal arma em prol da efetividade das políticas públicas. Para 
tanto, é preciso orientar a administração pública por metas e in-
dicadores. Embora esses já tenham sido introduzidos em algumas 
experiências brasileiras, o seu uso ainda é bem restrito, pouco co-

3  Lei nº 11.554/2007, art. 19, II.
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nhecido do público e, pior, de pequena assimilação junto à classe 
política. (2007, p. 67-86).

Segundo o autor, essa 

revolução gerencial dependerá, portanto, de um convencimento dos 
diversos atores políticos e sociais sobre a necessidade de se adotar 
este novo modelo de gestão. Daí que não bastarão alterações insti-
tucionais; serão necessárias mudanças na cultura política… (2007, 
p. 67-86).

Esse nicho de atuação refere-se justamente à governança, em que vá-
rios atores se articulam institucionalmente visando à finalização de um 
processo decisório que seja adequado a todos. Ainda segundo Abrucio, 

a efetividade é um eixo fundamental para uma visão de gestão de 
longo prazo, uma vez que as políticas públicas cada vez mais têm 
seu desempenho avaliado pelos resultados efetivos que trazem aos 
cidadãos. […] Desse modo, para além da eficácia constituída pelos 
produtos da ação governamental, a ação efetiva é mensurada por 
indicadores de impacto. (2007, p. 82).

A estrutura normativa brasileira já estabeleceu os caminhos, indican-
do que o objetivo precípuo das ações relacionadas ao saneamento básico é 
a universalização do acesso aos serviços, com a qualidade correspondente. 
Na implementação dessa estrutura está o desafio de garantir a eficiência 
e, como consequência, a efetividade das políticas, sobretudo por meio de 
uma mudança cultural, incorporando-se a governança como um fator re-
levante nos processos decisórios relacionados ao alcance de objetivos so-
cioambientais, com é o caso do saneamento básico. 

2. A finalidade da regulação do saneamento básico e a 
governança

Segundo Gaetani e Albuquerque,

a adoção da política regulatória tem como principal motivação a 
crença de que se trata da melhor forma de promover a instituciona-
lização da busca por eficiência em determinado mercado, ao mesmo 
tempo em que se asseguram investimentos, preços cadentes, ganhos 
de produtividade contínuos, serviços públicos de qualidade e instân-
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cias para o equacionamento de conflitos que não dependem da via 
judicial. (2009, p. 91).

Os autores citados afirmam que o Estado regulador é realidade que veio 
para ficar. Mais cedo ou mais tarde, a abordagem regulatória vai ser in-
troduzida em vários outros setores da ação governamental, como meio 
ambiente, educação, assistência social e cultura. É fundamental que o país 
aposte no desenvolvimento de capacidades para construir alternativas 
que qualifiquem o processo decisório governamental da melhor forma pos-
sível (GAETANI e ALBUQUERQUE, 2009).

A partir de 1995, adotou-se no país uma política governamental de 
transferir para o setor privado a execução de serviços públicos, todavia 
reservando ao Estado a regulamentação, o controle e a fiscalização desses 
serviços. Houve então a necessidade de criar, na administração, agências 
especiais destinadas a esse fim, no interesse dos usuários e da sociedade 
(MEIRELLES, 2013). Tais agências têm sido denominadas de agências regu-
ladoras e foram instituídas como autarquias sob regime especial, isso é, 
possuem independência ou autonomia administrativa, financeira, fun-
cional e patrimonial e de gestão de recursos humanos ou de quaisquer ou-
tros que lhe pertençam, autonomia nas suas decisões técnicas, ausência 
de subordinação hierárquica, sendo que o regime especial vem definido 
nas respectivas leis instituidoras (MEIRELLES, 2013).

As agências reguladoras são órgãos governamentais, adstritos à regra 
do art. 37 da Constituição, dispositivo que impõe à administração pública 
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios a observância aos princípios de legalidade, im-
pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Releva notar que o setor do saneamento básico possui uma forte re-
lação com a proteção da saúde e com o meio ambiente. A eficiência dos 
serviços, dessa forma, não se refere apenas às relações de consumo ou às 
relações econômicas e empresariais, mas a algo muito mais abrangente, 
de relevante interesse público. 

O avanço na implementação da política de saneamento básico é estra-
tégico para o país. Águas poluídas pelos esgotos domésticos deixam de ser 
utilizadas para usos mais nobres e favorecem o desenvolvimento de vetores 
de doenças hídricas, além de comprometer a pesca e atividades nos corpos 



79 |

hídricos, como a natação e a navegação em pequenas embarcações. É certo 
que a tecnologia é capaz de tratar a água, tornando-a utilizável inclusive 
para o abastecimento público, mas esse tratamento requer investimentos 
e sempre haverá riscos na operação da atividade. Os resíduos lançados sem 
o devido tratamento contaminam o solo e os lençóis freáticos quando exis-
tentes, além de propiciar a catação pelas populações mais vulneráveis, que 
ficam expostas a riscos à saúde e à vida. Os problemas de drenagem em 
uma cidade causam danos às pessoas e ao patrimônio e, quando a qualida-
de dos corpos hídricos que extravasam não é boa, a invasão da cidade pelas 
águas poluídas ou contaminadas causa danos ainda mais graves. 

Cabe, pois, ao ente regulador exercer um papel de articulador institu-
cional entre os atores envolvidos no saneamento, com vistas a garantir a 
eficiência dos serviços e os impactos na qualidade ambiental e de saúde 
das populações, garantindo, assim, a efetividade das políticas públicas.

No caso do saneamento, tratar da eficiência é, indiretamente, buscar 
soluções para a melhoria efetiva das condições ambientais e de saúde pú-
blica. Para tanto, uma política de saneamento básico em âmbito nacional, 
para ser adequada, dever conter medidas que possam servir a todos os 
Municípios. Se a energia elétrica e as telecomunicações são serviços de ti-
tularidade da União, reguladas por agências nacionais, e contam com um 
sistema de gestão igualmente vinculado à União, no caso do saneamento 
o desafio é muito maior. 

Considerando o Município como o titular dos serviços de saneamento 
básico, ainda que em regiões metropolitanas deva haver uma instância de 
articulação, na forma como foi julgada a Ação Direito de Inconstitucionalida-
de nº 1.842, em 2013, têm-se no Brasil 5.561 titulares dos serviços, devendo-se 
considerar a seguinte tabela do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), que indica os grupos de Municípios pelo número de seus habitantes.4

Tabela 1 – Municípios pelo número de habitantes
Habitantes Número de Municípios
Até 5.000 1.382
De 5.001 até 10.000 1.308
De 10.001 até 20.000 1.384
De 20.001 até 50.000 963

4  IBGE. Indicadores. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/popu-
lacao/indicadores_sociais_municipais/tabela1a.shtm>; acesso: 8 nov. 2015.
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De 50.001 até 100.000 299
De 100.001 até 500.000 194
Mais de 500.000 31

Dos 5.561 Municípios, 4.074 têm população inferior a 20 mil. Conside-
rando as dificuldades de financiamento e de apoio técnico aos Municípios, 
sobretudo nos de pequeno porte, é possível imaginar os esforços dispen-
didos na formulação de uma política que pudesse dar respostas a essas 
dificuldades, mostrando caminhos e exigindo dos titulares uma nova 
postura diante do saneamento básico. 

Nesse sentido a lei prevê, como um dos objetivos da Política Federal de 
Saneamento Básico, 

a promoção do desenvolvimento institucional […], estabelecendo 
meios para a unidade e articulação das ações dos diferentes agentes, 
bem como do desenvolvimento de sua organização, capacidade técni-
ca, gerencial, financeira e de recursos humanos, contempladas as es-
pecificidades locais.5

Esse talvez seja o maior desafio, pois implica uma mudança de cultura 
que somente será atingida na medida em que a governança passar a fazer 
parte dos processos de decisão, com ampla participação dos atores envol-
vidos e institucionalmente organizada. 

A Lei nº 11.445/2007, ao tratar do planejamento, ponto de partida para 
o desenvolvimento concreto das ações de saneamento básico, está em 
consonância com a moderna técnica administrativa, ao estabelecer, como 
condição mínima do plano municipal de saneamento básico – instrumen-
to obrigatório norteador da prestação dos serviços – a fixação de metas de 
curto, médio e longo prazos. Essa passou a constituir a nova base para a 
gestão do saneamento, a já mencionada gestão por resultados.

Segundo Ragazzo, o papel da Lei de Diretrizes Nacionais para o Sanea-
mento Básico 

seria o de elaborar um marco jurídico para o Brasil que possa tornar 
concreta a reversão do quadro de insegurança jurídica do setor, viabili-
zando não só mais investimentos, mas também incentivando eficiên-

5  Lei nº 11.445/2007, art. 49, VIII.
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cia, accountability e qualidade para os serviços prestados ao usuário. 
(2013, p. 302).

Nesse cenário, é fundamental que todos os atores – titular, prestadores, 
ente regulador, usuários – possam, cada qual em seu nicho de atuação, es-
tabelecer bases de acordos sobre o saneamento, principalmente pelo fato de 
que não será possível proceder a todas as ações nem de imediato nem con-
comitantemente, pois não há recursos disponíveis. Será preciso negociar.

Daí a importância da introdução do conceito de governança, nos pro-
cessos decisórios de cunho governamental em que se implantam

padrões de articulação e cooperação entre atores sociais e políticos 
e arranjos institucionais que coordenam e regulam transações den-
tro e através das fronteiras do sistema econômico. (SANTOS, 1997, 
p. 4).

Segundo o Banco Mundial, em seu documento Governance and Deve-
lopment, de 1992, a definição geral de governança é o exercício da autori-
dade, controle, administração, poder de governo. Precisando melhor, para 
Alcindo Gonçalves trata-se da 

maneira pela qual o poder é exercido na administração dos recur-
sos sociais e econômicos de um país visando ao desenvolvimento, 
implicando ainda a capacidade dos governos de planejar, formular 
e implementar políticas e cumprir funções. (GONÇALVES, 2005, p. 1).

Alcindo Gonçalves (2005) destaca ainda duas questões no que concer-
ne à governança. Em primeiro lugar, “uma ‘boa’ governança é um requisi-
to fundamental para um desenvolvimento sustentado, que incorpora ao 
crescimento econômico a equidade social e também os direitos humanos”. 
Em segundo lugar,

os procedimentos e práticas governamentais na consecução de 
suas metas adquire relevância, incluindo aspectos como o forma-
to institucional do processo decisório, a articulação público-priva-
do na formulação de políticas ou ainda a abertura maior ou menor 
para a participação dos setores interessados ou de distintas esferas 
de poder. (BANCO MUNDIAL, 1992, p. 400).
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Segundo Santos, incluem-se na governança 

não apenas os mecanismos tradicionais de agregação e articulação 
de interesses, tais como os partidos políticos e grupos de pressão, 
como também redes sociais informais (de fornecedores, famílias, 
gerentes), hierarquias e associações de diversos tipos. (1997, p. 4).

Para Alcindo Gonçalves (2005), “a governança diz respeito aos meios e 
processos que são utilizados para produzir resultados eficazes”.

Pode-se indicar que a governança aplicada aos processos decisórios 
relativos aos serviços de saneamento básico diz respeito, inicialmente, 
à implementação dos planos municipais de saneamento básico, ins-
trumento chave para que se desencadeiem todas as ações necessárias 
para modificar a situação atual dos Municípios, introduzindo uma nova 
forma de gestão dos serviços. Essa alteração passa pela capacidade de 
todos os atores em estabelecerem uma articulação permanente no que 
se refere tanto à formulação do plano e a fixação das metas, como sua 
implementação, na busca de recursos e projetos que possam responder 
às necessidades locais. 

Além disso, arranjos institucionais voltados a soluções consorciadas, 
como sistemas de destinação de resíduos e disposição de rejeitos e estações 
de tratamento de esgotos comuns entre dois ou mais Municípios quando a 
situação geográfica assim o permitir, não devem ser descartados.

Ao ente regulador, nessa função, deve reunir os demais atores buscan-
do resultados positivos no sentido do alcance das metas fixadas. É preciso 
dizer que, de um modo geral, há dificuldade não na realização de audiên-
cias e reuniões públicas, mas no convencimento dos poderes públicos de 
que se trata de algo que realmente pode modificar a situação do Municí-
pio. O ente regulador, como parte do setor do saneamento, nesse caso, tem 
capacidade institucional e regulatória para promover essa mobilização no 
universo municipal. 

3. O escopo da regulação 

3.1. Regulação
O termo regulação consiste em
 

todo e qualquer ato, normativo ou não, que discipline ou organize 
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um determinado serviço público, incluindo suas características, pa-
drões de qualidade, impacto socioambiental, direitos e obrigações 
dos usuários e dos responsáveis por sua oferta ou prestação e fixa-
ção e revisão do valor de tarifas e outros preços públicos.6

No âmbito das atribuições do titular dos serviços públicos, a regulação 
implica o estabelecimento de normas específicas, com vistas a garantir 
que a prestação seja adequada às necessidades locais, já verificadas no 
diagnóstico dos planos municipais de saneamento básico. Nesses planos, 
além do diagnóstico da situação, devem ser fixadas metas, consubstancia-
das em obras e atividades com o objetivo primordial de alcançar a univer-
salização do acesso aos serviços. Uma vez estabelecidas essas normas, faz 
parte do universo das ações a cargo do titular fiscalizar seu cumprimento, 
pelo prestador dos serviços, que deve adaptar-se ao conteúdo dos planos. 
Esse é o caminho da busca pela eficiência.

O planejamento e a regulação encontram-se estreitamente relaciona-
dos, pois cada função, embora possua características específicas, forma 
um todo articulado, já que os planos são os fios condutores da ação do 
titular, na prestação dos serviços e da fiscalização, pelo regulador. Daí a 
ideia de que deve haver uma distinção entre a figura do prestador e do 
ente regulador, para garantir eficiência, liberdade e controle, garantindo 
efetividade à norma jurídica.

Nessa linha, a lei prevê que o exercício da função de regulação atenderá 
aos princípios da “independência decisória, incluindo autonomia admi-
nistrativa, orçamentária e financeira da entidade reguladora e da trans-
parência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões”.7

O art. 22 da Lei nº 11.445/07 prevê como objetivos da regulação:
• • estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos 
serviços e para a satisfação dos usuários;
• • garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas;
• • prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a 
competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa 
da concorrência;
• • definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e 
financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, mediante 

6  Decreto nº 6.017/05, art. 2º, XI.
7  Lei nº 11.445/07, art. 21.
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mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que 
permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade.

Os padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para 
a satisfação dos usuários referem-se à própria formulação de normas de 
regulação, em sua dimensão técnica, no âmbito das atribuições dos en-
tes reguladores. Tratam de como o serviço deverá ser prestado. A Lei nº 
11.445/2007determina que a prestação dos serviços atenderá a requisitos 
mínimos de qualidade, incluindo a regularidade, a continuidade e aqueles 
relativos aos produtos oferecidos ao atendimento dos usuários e às condi-
ções operacionais e de manutenção dos sistemas de acordo com as normas 
regulamentares e contratuais.8

No que se refere a garantir o cumprimento das condições e metas es-
tabelecidas, trata-se da atividade de fiscalização, o que ocorrerá de forma 
distinta, de acordo com o modelo institucional de prestação dos serviços, 
o conteúdo do plano municipal de saneamento básico, as normas gerais e 
municipais sobre a matéria, o conteúdo dos contratos, nos casos em que o 
modelo institucional de prestação exigir tal instrumento, além da norma 
de regulação. 

A atuação do ente regulador tem também uma importante vertente 
econômico-financeira, no que se refere às tarifas relativas aos contratos 
celebrados. Entre os objetivos da regulação, previstos na Lei nº 11.445/2007, 
verifica-se a definição de tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econô-
mico e financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, mediante 
mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permi-
tam a apropriação social dos ganhos de produtividade.9

Os itens a seguir relacionados são relativos às dimensões técnica, eco-
nômica e social de prestação dos serviços a serem fixadas pelo ente regu-
lador, como conteúdo mínimo de regulação.10 Releva notar que cada um 
deles contém, em seu bojo, a efetividade da norma como objetivo final.

• •  Padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços: tra-
ta-se do que deve ser, ou seja, de se estabelecerem parâmetros con-
siderados como ideais que, uma vez adotados, devem constituir um 
diferencial na qualidade dos serviços, o que implica a efetividade 
da norma. 

8  Lei nº 11.445/2007, art. 43.
9  Lei nº 11.445/2007, art.22, IV.
10  Lei nº 11.445/2007, art. 23.
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• •  Prazo para os prestadores de serviços comunicarem aos usuários 
as providências adotadas em face de queixas ou de reclamações relati-
vas aos serviços: este item reflete uma garantia aos usuários de que 
suas reclamações não apenas serão ouvidas mas providências serão 
efetivamente tomadas no prazo determinado.
• •  Requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas: a questão 
técnica e tecnológica que envolve a prestação dos serviços contribui 
para a melhoria da qualidade dos serviços. Como exemplo, pode-se 
mencionar que o tratamento de esgotos domésticos, com a utiliza-
ção de métodos modernos, pode conferir uma melhor qualidade dos 
efluentes e, como consequência, a garantia de melhoria na quali-
dade dos corpos hídricos. A manutenção dos sistemas, por sua vez, 
garante a continuidade do funcionamento dos equipamentos, o que 
se reflete, também, na melhoria da qualidade ambiental, em aten-
dimento ao interesse público envolvido. Trata-se de medidas de efe-
tividade da norma.
• •  Metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e res-
pectivos prazos: ao ente regulador compete verificar o cumprimento 
das metas fixadas no plano municipal de saneamento básico. Re-
leva notar que o planejamento é atividade ínsita ao titular, indele-
gável. Nessa linha, o ente regulador não estabelece as metas, mas 
fiscaliza o seu cumprimento.
• •  Regime, estrutura e níveis tarifários, bem como procedimentos e 
prazos de sua fixação, reajuste e revisão: ao ente regulador cabe pro-
ceder à regulação econômica dos contratos de concessão, em que a 
remuneração é feita por meio de tarifa. Quando os serviços são re-
munerados por taxa, o processo de revisão é competência do poder 
público, devendo ocorrer por meio de lei anterior ao exercício de sua 
cobrança. Ao ente regulador, nesse caso, compete apenas elaborar 
parecer técnico sobre os valores da taxa, que poderão servir de base 
para as decisões da casa legislativa municipal.
• •  Medição, faturamento e cobrança de serviços: o ente regulador 
exerce poder de polícia sobre as contratações, no sentido de verificar 
como está sendo feita a prestação, à luz das condições contratuais. 
Todavia, o ente regulador não efetua a gestão do contrato, pois essa 
atividade é inerente ao titular dos serviços. 
• •  Monitoramento dos custos: o ente regulador é responsável pela 
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verificação dos custos praticados em relação aos valores de merca-
do, com o objetivo de garantir que os preços cobrados do usuário 
não estejam em desacordo com os praticados.
• •  Avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados: por meio 
da análise da situação de fato em relação aos padrões e indicadores 
da qualidade ambiental, o ente regulador efetua essa avaliação, de-
terminando a correção de desvios, quando for o caso.
• •  Plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certifi-
cação: esses fatores são objeto de análise pelo ente regulador, com 
vistas a verificar se atendem aos princípios norteadores da presta-
ção dos serviços.
• Subsídios tarifários e não tarifários: a análise dos subsídios faz par-
te da regulação econômica.
• •  Padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação 
e informação: uma das atribuições do ente regulador é justamente 
verificar a qualidade da prestação dos serviços à luz da opinião dos 
usuários. Para tanto, é necessário implantar ouvidoria e normas que 
disponham sobre prazos e formas de atendimento ao usuário, pelo 
prestador, com vistas a conferir efetividade ao processo.
• •  Medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamen-
to: o ente regulador interfere nos serviços quando uma situação de 
emergência impactar de modo negativo a sua prestação. É o caso, 
por exemplo, da ocorrência de estiagem, em que deve ser revista a 
forma de prestação dos serviços de abastecimento de água potável, 
buscando-se a melhoria da qualidade da água.

3.2. Fiscalização
A fiscalização compreende as “atividades de acompanhamento, 

monitoramento, controle ou avaliação, no sentido de garantir o cum-
primento de normas e regulamentos editados pelo poder público e a 
utilização, efetiva ou potencial, do serviço público”.11 Trata-se de um 
ponto de intersecção entre os direitos dos usuários, da própria socie-
dade e a atuação do prestador dos serviços – independentemente do 
modelo institucional adotado –, no que se refere à verificação do cum-
primento das condições e metas estabelecidas ou seja, da busca pela 

11  Decreto nº 7.217/2010, art. 2º, inc. III.
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eficiência dos serviços e a consequente efetividade da norma. 
Deve haver uma interface entre as normas editadas pelos titulares 

dos serviços e as normas editadas pelo ente regulador, para uma aplica-
ção harmônica, de forma a respeitar as competências normativas de cada 
agente. Cabe estabelecer com clareza o universo das normas e documen-
tos que pautam a fiscalização da prestação dos serviços a ser realizada 
pelo ente regulador e, como consequência, impactam na efetividade da 
prestação dos serviços, na medida em que funcionam como indutor de 
práticas mais responsáveis e adequadas aos planos e às normas em vigor. 

A função fiscalizadora dos entes reguladores gravita em torno das se-
guintes normas:

• • legislação geral relativa ao saneamento básico e leis municipais 
que disponham acerca dos direitos e obrigações dos usuários e pres-
tadores dos serviços, assim como as penalidades a que estarão su-
jeitos os infratores, a garantia do atendimento essencial à saúde pú-
blica, os direitos e deveres dos usuários, os mecanismos de controle 
social e o sistema de informações sobre os serviços prestados;
• • normas de regulação, propriamente ditas, editadas pelo ente regu-
lador, inclusive aquelas que impõem penalidades, desde que haja pre-
visão legal para tanto, no ato de delegação pelo titular dos serviços;
• • plano municipal de saneamento básico.

A atividade do ente regulador abrange a verificação do cumprimen-
to das metas estabelecidas pelos planos municipais de saneamento 
básico,12 instrumentos norteadores das atividades a serem desenvolvi-
das pelos Municípios e devidamente reguladas e fiscalizadas pelo ente 
regulador, além dos contratos celebrados com o titular (terceirização e 
concessão). 

Tendo em vista que o plano municipal de saneamento básico é vin-
culante para o titular, o Município, para cumprir essa regra quando for o 
caso, promoverá as alterações contratuais cabíveis para adaptar as condi-
ções estabelecidas às novas regras contidas no plano. Nesses casos, deve-
rão ser observados os direitos decorrentes dos agentes nos contratos em 
andamento, pois qualquer alteração no conteúdo do objeto do contrato 
poderá gerar a necessidade de uma repactuação, no que se refere ao equi-
líbrio econômico-financeiro do ajuste.13

12  Lei nº 11.445/2007, art. 19, II.
13  Decreto nº 7.217/2010, art. 25, § 8º.
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Para os Municípios que prestam os serviços de saneamento básico por 
intermédio de seus departamentos (administração direta, com servido-
res municipais), sem recorrer à terceirização ou à concessão dos serviços a 
empresa privada, a entidade reguladora utilizará, como parâmetro para a 
fiscalização, o próprio plano municipal de saneamento básico14 e a hierar-
quização, se houver, das ações a serem realizadas.

No caso de o Município terceirizar os serviços de limpeza urbana, no 
todo ou em parte, a fiscalização pelo ente regulador incidirá sobre a exe-
cução desse instrumento. Havendo delegação dos serviços, por meio de 
contrato de programa ou de concessão a empresa particular, incluindo a 
Parceria Público-Privada – PPP, da mesma forma caberá ao ente regulador 
exercer o poder de polícia sobre o cumprimento desses contratos. 

Nessa linha, incumbe à entidade reguladora a verificação do cumpri-
mento dos contratos celebrados com os prestadores, na forma das dispo-
sições legais, regulamentares e contratuais, os quais deverão atender aos 
planos de saneamento básico.15

4. As diretrizes nacionais para o saneamento básico e 
a efetividade

Cabe abordar a Lei nº 11.445/2007, verificando como essa estrutura nor-
mativa dialoga com o conceito de efetividade. Logo de início, “o princípio 
da universalização do acesso, compreendido como a ampliação progres-
siva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico”,16 
já impõe o tom da política de saneamento, qual seja o da ampliação do 
atendimento a toda a população, incluídos, nessa meta geral, cidadãos e 
localidades de baixa renda. 

A integralidade17 constitui “o conjunto de todas as atividades e com-
ponentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico”. Esse 
tema é de fundamental importância. Na descrição de cada serviço pela 
lei, estão elencadas todas as fases que o compõem. Como exemplo, a lei 
estabelece que o serviço de esgotamento sanitário é constituído pelas 
“atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, trans-
porte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, 

14  Lei nº 11.445/2007, art. 20, parágrafo único.
15  Lei nº 11.445/2007, art. 20, parágrafo único.
16  Lei nº 11.445/2007, art.3º, III.
17  Lei nº 11.445/2007, art.2º, II.
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desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente”. 
Fica muito claro no texto legal que só se considera o esgotamento sani-
tário se todas as fases dos serviços estiverem contempladas. Não basta 
mais “afastar” o esgoto das casas. Principalmente porque, com o aumen-
to da população do país, o simples afastamento dos esgotos certamente 
levará esses resíduos para a porta da casa de outras pessoas, nas regiões 
mais distantes do centro. 

Trata-se de um grande avanço normativo na medida em que impõe, 
em caráter obrigatório, o tratamento dos resíduos do esgotamento sani-
tário, da limpeza urbana e do manejo dos resíduos sólidos e também da 
drenagem urbana. Essa obrigatoriedade significa, de fato, uma efetiva 
preocupação com a saúde pública e com o meio ambiente. E vale sobre-
tudo para os recursos hídricos, que sofrem grande impacto pela falta de 
tratamento dos resíduos do saneamento básico, que acabam carreados 
aos rios e lagos. 

A integralidade implica ainda propiciar à população o acesso aos ser-
viços, na conformidade de suas necessidades e maximizar a eficácia das 
ações e resultados. Nesse sentido, os serviços devem ser prestados em to-
das as fases, conforme já mencionado.

Ainda no campo dos princípios, a lei determina que os serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sóli-
dos devem ser prestados de forma adequada à saúde pública e à proteção 
do meio ambiente. No caso da drenagem, além da saúde pública, mencio-
nam-se a segurança da vida e do patrimônio público e privado. 

Em verdade, a menção à saúde e ao meio ambiente não configura uma 
norma programática nem tem natureza subjetiva. Esses temas estão dire-
tamente relacionados aos padrões de potabilidade fixados pelo Ministério 
da Saúde. Nessa linha, a lei expressamente estabelece, como obrigação do 
titular, a adoção de parâmetros para a garantia do atendimento essencial 
à saúde pública, inclusive quanto ao volume mínimo per capita de água 
para abastecimento público, observadas as normas nacionais relativas à 
potabilidade da água.

Para o lançamento de efluentes (de esgotamento sanitário e dos 
aterros sanitários), vigoram os padrões previstos na Resolução Conama 
nº  430/2011. Os padrões de qualidade de corpos hídricos são os fixa-
dos na Resolução Conama nº 357/2005. No caso do lodo das Estações de 
Tratamento de Esgotos – ETE, normas específicas fixam as condições 
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de sua aplicação, como é o caso, por exemplo, da Resolução Conama 
nº 375/2006, norma que define os critérios e procedimentos a serem 
observados no uso agrícola de lodos de esgoto gerados em ETE e seus 
produtos derivados.

O termo eficiência é estabelecido juntamente com a sustentabilidade 
econômica,18 o que coloca a questão do financiamento dos serviços como um 
dos pontos fundamentais da política. Muitos Municípios, principalmente os 
de pequeno porte, deixam de cobrar pelos serviços de saneamento básico ou 
cobram quantias irrisórias, com a correspondente falta de qualidade na pres-
tação. Isso ocorre por razões políticas, por falta de recursos da população, mas, 
principalmente, pela falta de comunicação e articulação entre o poder públi-
co e a população no sentido de discutir esse financiamento para um serviço 
que é de interesse de todos. Esse é um ponto fundamental em que os agen-
tes reguladores podem intervir, ao exigir dos Municípios o cumprimento das 
metas fixadas nos planos municipais de saneamento básico.19

O princípio da utilização de tecnologias apropriadas é outro fator relevante. 
Por meio do desenvolvimento tecnológico é possível melhorar a qualidade dos 
serviços e, consequentemente, o alcance das metas e padrões estabelecidos, 
o que confere eficácia aos modelos. Todavia, a tecnologia deve ser compatível 
com a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais 
e progressivas. Daí a necessidade de os planos municipais de saneamento bá-
sico considerarem tais fatores nas metas fixadas, de acordo com as caracterís-
ticas e necessidades locais. E daí a importância de a população acompanhar a 
elaboração dos planos e participar das reuniões públicas e oficinas.

A lei ainda menciona, como princípios, a segurança, a qualidade e a 
regularidade dos serviços, o que remonta para o serviço adequado, defini-
do como aquele “que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação 
e modicidade das tarifas”.20

O princípio que trata da “integração das infraestruturas e serviços com a 
gestão eficiente dos recursos hídricos” dialoga com um objetivo não explíci-
to nas Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, que é a melhoria dos 
aspectos de qualidade e quantidade dos recursos hídricos, para as atuais e 
futuras gerações.

18  Lei nº 11.445/2007, art. 2º, VII.
19  Lei nº 11.445/2007, art. 20, parágrafo único.
20  Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 1º.
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Os baixos níveis de tratamento de esgotos domésticos poluem os rios 
nos trechos urbanos, sendo que tal situação se agrava em conurbações, 
comprometendo, muitas vezes, o próprio abastecimento público, pois os 
esgotos lançados por um Município em um corpo hídrico a montante 
pode contaminar as águas que serão captadas por Municípios no mesmo 
corpo hídrico a jusante. 

Embora o Município não seja detentor do domínio das águas, compar-
tilhado entre a União, os Estados e o Distrito Federal, seu papel na ges-
tão dos serviços públicos de saneamento básico impacta diretamente a 
qualidade e, por essa razão, a quantidade disponível de recursos hídricos 
nas bacias hidrográficas. E as agências reguladoras, no exercício de suas 
atribuições, em relação aos serviços públicos de saneamento básico, con-
tribuem para a garantia da qualidade dos recursos hídricos.

Em relação ao planejamento, a Lei nº 11.445/2007 condiciona a prestação 
dos serviços à observância um plano, que abrangerá, no mínimo, “mecanis-
mos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia 
das ações programadas”.21 A questão do planejamento em relação à eficiên-
cia é preponderante, cabendo às agências reguladoras a verificação do cum-
primento dos planos de saneamento por parte dos prestadores de serviços.22

No que se refere às diretrizes da Política Federal de Saneamento Bá-
sico, destaca-se a “aplicação dos recursos financeiros administrados pela 
União”, de modo a promover o desenvolvimento sustentável, a eficiência 
e a eficácia.23 Vale dizer que os recursos públicos devem ser racionalmente 
aplicados, com vistas a promover, de fato, a melhoria dos serviços. Ainda 
segundo a lei, a alocação de recursos públicos federais e os financiamen-
tos com recursos da União ou com recursos geridos ou operados por ór-
gãos ou entidades da União deverão ser feitos em conformidade com as 
diretrizes e objetivos estabelecidos nos arts. 48 e 49 da lei e com os planos 
de saneamento básico e condicionados, entre outros, ao alcance de índices 
mínimos de eficiência e eficácia dos serviços, ao longo da vida útil do em-
preendimento.24

Ainda na linha do planejamento, a lei dispõe que o Plano Nacional de 
Saneamento Básico – PNSB conterá, entre outros,25 os procedimentos para 

21  Lei nº 11.445/2007, art.19, V.
22  Lei nº 11.445/2007, art. 20, parágrafo único.
23  Lei nº 11.445/2007, art. 48, II.
24  Lei nº 11.445/2007, art. 50, I, b.
25  Lei nº 11.445/2007 art. 52, I, e.
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a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações executadas. Por 
sua vez, o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico – Sini-
sa deve permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da 
eficácia da prestação dos serviços de saneamento básico.26

Conclusões
O Brasil possui um moderno marco regulatório para o saneamento 

básico, com o objetivo de traçar as linhas fundamentais dos serviços de 
saneamento básico de forma inovadora, com foco na universalização dos 
serviços, na fixação de metas e na aferição de resultados. 

Além disso, a lei instituiu a regulação dos serviços de saneamento bá-
sico, com a função de estabelecer normas e fiscalizar o cumprimento das 
leis inclusive as municipais, das metas definidas nos planos municipais 
de saneamento básico e das condições estabelecidas nos contratos de ter-
ceirização e concessão. 

Com a inclusão do princípio da eficiência na Constituição, estabeleceu-
se um novo dever para os agentes públicos, qual seja o de “realizar suas 
atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional” (MEIRELLES, 
2013, p. 102), com o objetivo de atender aos anseios e necessidades da so-
ciedade.

A eficiência na prestação dos serviços públicos de saneamento básico 
envolvem não apenas relações de consumo, mas estão relacionados, tam-
bém, com a saúde pública e a proteção ambiental, sobretudo dos recursos 
hídricos.

Às agências reguladoras, no âmbito de suas atribuições, cabe assegurar 
que os serviços serão prestados de forma eficiente, o que significa que po-
dem garantir a melhoria tanto das condições sanitárias como ambientais.

Daí a importância da adoção da governança nas discussões e proces-
sos decisórios sobre o saneamento básico, em que todos os atores – titular, 
prestadores, ente regulador, usuários – possam, cada qual em seu nicho de 
atuação, estabelecer bases de acordos sobre o saneamento. 
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O FORTALECIMENTO DO PACTO 
FEDERATIVO ATRAVÉS DOS 
CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE 
REGULAÇÃO DO SANEAMENTO 
BÁSICO1

CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA2

Introdução
O presente artigo tem como proposta refletir sobre as novas perspec-

tivas e arranjos institucionais oportunizados pela Lei dos Consórcios Pú-
blicos (Lei Federal nº 11.107/2005), notadamente na melhoria de gestão dos 
serviços e ganho de escala para redução de custos na prestação de servi-
ços públicos de interesse comum de entes da federação. 

Dentro desse escopo o artigo aborda a experiência da criação de con-
sórcios intermunicipais para regulação do saneamento, com ênfase na ex-
periência da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias 
dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES-PCJ, que tem alcançado êxi-
to nas suas tarefas de regulação econômica e fiscalização da prestação dos 
serviços de saneamento básico no âmbito das Bacias dos Rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí, no interior do Estado de São Paulo.

1  O presente artigo foi adaptado do trabalho técnico “O fortalecimento do pacto fe-
derativo através dos consórcios públicos regionais: a experiência de criação da Agência Re-
guladora de Saneamento PCJ”, de autoria da equipe técnica da Agência Reguladora PCJ, e foi 
contemplado com o 2º lugar (Categoria Práticas Exitosas) do Prêmio Celso Furtado de Desen-
volvimento Regional – Edição 2014: Homenagem a Armando Dias Mendes, promovido pelo 
Ministério da Integração Nacional.
2  Advogado, mestre em direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Pau-
lo – USP; especialista em direito do trabalho pela Universidade de Modena/Itália; especialista 
em gestão normativa dos recursos hídricos pela Universidade Federal de Campina Grande; 
diretor administrativo e financeiro da ARES-PCJ; procurador jurídico da ARES-PCJ (licenciado).
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1. Os consórcios públicos no direito brasileiro
A ideia de união entre entes da federação para execução de ati-

vidade de interesse comum remonta de longa data no ordenamento 
jurídico brasileiro e, apesar de pouco estudado, o tema encontra seus 
primeiros regramentos legais ainda na década de 1940. Foi, porém, na 
Constituição Federal de 1937, com a nomenclatura de agrupamento 
de Municípios para a execução de serviços públicos, que o assunto se 
consolidado.3

Há de se destacar, porém, com a promulgação da Constituição Federal 
de 1988, que tivemos uma grande ampliação das atribuições dos Muni-
cípios, quadro intensivo e irreversível, que tem mostrado a carência des-
ses entes em satisfazer as infindas previsões legislativas. Isso porque, 
na maioria das vezes, deu-se apenas ampliação de competências, sem, 
contudo, distribuir receita para a execução de tais responsabilidades.

Dentro desse cenário de inúmeras obrigações legais e pouca dispo-
nibilidade de recursos financeiros para satisfação das necessidades 
surgem os consórcios públicos, que se mostram como mecanismos efi-
cazes de associação, cujo escopo é a realização de questões comuns aos 
entes federativos que os integram. A relevância que decorre da asso-
ciação é justamente a possibilidade de propiciar aos cidadãos acesso a 
serviços ou obras que não lhe seriam estendidos se dependessem ex-
clusivamente da atuação de um único ente federativo.

E a Constituição Federal de 1988 retrata, nessa linha de atuação, me-
canismos de cooperação entre os entes federados. Fala-se de um fede-
ralismo de cooperação ou federalismo de equilíbrio, no qual se busca, 
por meio da atuação conjugada da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, a realização de alguns objetivos da República, como, por 
exemplo, garantir o desenvolvimento nacional e reduzir as desigualda-
des sociais e regionais (MEDAUAR e OLIVEIRA, 2006).

3  Ficou definido no art. 29 da Constituição Federal de 1937 que: “Os Municípios da 
mesma região podem agrupar-se para a instalação, exploração e administração de serviços 
públicos comuns. O agrupamento, assim constituído, será dotado de personalidade jurídica 
limitada a seus fins. Parágrafo único - Caberá aos Estados regular as condições em que tais 
agrupamentos poderão constituir-se, bem como a forma, de sua administração”. No caso do 
Estado de São Paulo, já na Constituição Estadual de 1969, havia menção expressa da possibili-
dade de associação dos Municípios na forma de consórcio, em seu art. 104, dispondo que: “Os 
Municípios poderão realizar obras, serviços e atividades de interesse comum, mediante con-
vênios com entidades públicas ou particulares, bem como através de consórcios municipais, 
utilizando-se dos meios e instrumentos adequados à sua execução”.
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Nesse contexto, após período de debates para suprir o vazio legislativo 
deixado com a necessidade de regulamentação do art. 241 da Constituição 
Federal,4 foi editada a Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005 – Lei dos 
consórcios públicos,5 que trouxe regras claras para o consorciamento e a 
prática da gestão associada de serviços públicos pela cooperação interfe-
derativa, definida por Di Pietro como sendo

 
associações formadas por pessoas jurídicas políticas (União, Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios), com personalidade de direito 
público ou de direito privado, criadas mediante autorização legis-
lativa, para a gestão associada de serviços públicos. (2013, p. 540).

O moderno modelo consensualista e de aptidão às parcerias interfe-
derativas é resumido nas palavras de Gustavo Justino de Oliveira, como:

[…] o tratamento conferido pelo texto legal aos consórcios públicos 
está harmonizado com as linhas contemporâneas de atuação admi-
nistrativa, em que é ampliado o uso de figuras contratuais ou con-
vencionais – seja entre a administração pública e os particulares, 
seja entre órgãos e entidades da administração – para a consecução 
de objetivos de interesse comum entre as partes (parcerias em sen-
tido amplo). (MEDAUAR e OLIVEIRA, 2006, p. 22).

O objetivo da norma constitucional ao criar o instituto do consórcio pú-
blico foi o de consolidar a gestão associada6 entre os entes federados para 

4  Dispõe o art. 241 da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998, que: “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dis-
ciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes 
federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência 
total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços 
transferidos”.
5  Antes da regulamentação do art. 241 da Constituição Federal pela Lei Federal nº 
11.445/2007, a união de entes da federação era operacionalizada através de convênios ou de 
consórcios administrativos. A diferença conceitual dos institutos, nas palavras de Meirelles: 
“O que caracteriza o consórcio e o distingue do convênio é que este é celebrado entre pessoas 
jurídicas de espécies diferentes e aquele só o é entre entidades da mesma espécie. Feita essa 
distinção, todos os princípios e preceitos regedores dos convênios são aplicáveis aos nossos 
consórcios administrativos, como válidas para estes […]” (2002, p. 385). 
6  A gestão associada de serviços públicos é expressão já conhecida, pois inserta no 
art. 241 da Constituição Federal, e possui o sentido de prestação conjunta de serviços públicos 
por dois ou mais entes federativos. A Lei nº 11.107/2005, apesar de não ter pré-determinado as 
hipóteses para sua aplicação, atribuiu-lhe alguns contornos que permitem sua operacionaliza-
ção e utilização.
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consecução de fins de interesse comum. Normalmente, essas matérias são 
as inseridas na competência comum prevista no art. 23 da Constituição e, 
muitas vezes, o serviço que uma pessoa jurídica pública não pode ou tem 
dificuldade para executar sozinha, torna-se possível ou mais eficiente me-
diante a conjugação de esforços (DI PIETRO, 2012) .

Destaca Maria Sylvia Zanella di Pietro, em relação ao controle dos atos 
administrativos pelos Tribunais de Contas, que: 

o art. 9º, parágrafo único, da Lei nº 11.107/05 tentou resolver o as-
sunto, evitando a repetição de controles por Tribunais diferentes; o 
disposto determinou que “o consórcio público está sujeito à fiscali-
zação contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas 
competente para apreciar as contas do Chefe do Poder Executivo re-
presentante legal do consórcio, inclusive quanto à legalidade, legi-
timidade e economicidade das despesas, atos, contratos e renúncia 
de receitas, sem prejuízo do controle externo a ser exercido”. (2012, 
p. 248).

No tocante à contratação de servidores, os consórcios públicos estão 
atrelados à regra constitucional do provimento de cargos e empregos me-
diante concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme dispõe 
o art. 37 da Constituição, ressalvada a possibilidade de criação de cargos 
em comissão e funções de confiança.

Importante destacar que, para fins de cumprimento da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal7 (Lei Complementar nº 101/2000), exige-se que o consórcio 
público forneça as informações necessárias para que sejam consolidadas, 
nas contas de cada um dos entes consorciados, todas as despesas realiza-
das com os recursos entregues, de forma que possam ser contabilizados 
nas contas de cada ente da federação.

Observa-se que a Lei Federal nº 11.107/2005, ao propor algumas inova-
ções, como a possibilidade de se constituírem consórcios públicos entre os 
três entes da federação (União, Estados e Municípios), pretendeu atender 
às demandas preconizadas pela concepção do federalismo cooperativo 

7  A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) tenta impor o con-
trole dos gastos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, condicionado à capacidade 
de arrecadação de tributos dos entes políticos. Tal medida foi justificada pelo costume, na 
política brasileira, de gestores promoverem obras de grande porte no final de seus mandatos, 
deixando a conta para seus sucessores. A ideia da Lei de Responsabilidade é promover a trans-
parência dos gastos públicos.
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na tentativa de aperfeiçoar o formato do federalismo brasileiro. A possi-
bilidade de se constituírem arranjos de cooperação também entre níveis 
distintos possibilitou maior coordenação das políticas públicas, comparti-
lhando responsabilidades de acordo com as competências de cada ente de 
modo mais flexível e dinâmico.

Os consórcios públicos passam, assim, a ser compreendidos como ins-
trumentos de cooperação horizontal (Município-Município ou Estado-Es-
tado), como também de cooperação vertical (Estado-Município, União-Es-
tados, União-Estados-Municípios), constituídos de maneira voluntária 
e cooperativa. Além disso, passam a ser revestidos de personalidade de 
direito público e integrantes da administração indireta, o que tem equi-
paração ao mesmo escopo de direito das autarquias.

Inegável que a Lei dos Consórcios Públicos abre novas possibilidades 
para tornar-se cada vez mais um instrumento estratégico à promoção do 
desenvolvimento econômico e social no Brasil, notadamente a partir do 
aprimoramento das experiências de consórcios públicos que passaram a 
assumir serviços essencialmente públicos, como é o caso da gestão asso-
ciada para prestação dos serviços de saneamento básico (água e esgoto) e 
sua regulação econômica (agências reguladoras).

Por fim, há de se destacar que a regulamentação pela lei trouxe segu-
rança jurídica aos consórcios públicos que são, certamente, exitosas ex-
periências de livre associação de entes federativos para a consecução de 
objetivos comuns, notadamente na prestação de serviços públicos exces-
sivamente onerosos para apenas um ente da federação.

2. O modelo consorciado e a viabilidade da regulação 
dos serviços públicos de saneamento básico.

No dia 5 de janeiro de 2007 foi editada a Lei Federal nº 11.445, que insti-
tuiu a Política Nacional de Saneamento Básico, e traçou novos horizontes8 

8  Estabelece o art. 2º da Lei Federal nº 11.445/2007, que são princípios fundamentais 
dos serviços públicos de saneamento básico: “I – universalização do acesso; II – integralida-
de, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos 
diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso na conformidade 
de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados; III – abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de for-
mas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente; IV – disponibilidade, em todas 
as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais adequados à saúde 
pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado; V – adoção de métodos, téc-
nicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais; VI – articulação com as 
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para a prestação de serviços públicos de saneamento, inclusive submeten-
do o Município à obrigação de planejar suas ações (planos municipais de 
saneamento)9,10 e os prestadores de tais serviços à regulação econômica 
e fiscalização da qualidade técnica das suas ações (indicação de agência 
reguladora de saneamento).

Com a determinação legal surge uma desafiadora e imediata de-
manda para todos os Municípios brasileiros, que é a definição do órgão 
técnico e independente que será responsável pela regulação dos servi-
ços de saneamento.

O Brasil que já havia inaugurado a cultura da regulação econômica no 
fim dos anos 1980 e durante a década de 1990, num processo de desesta-
tização, compreendido como a retirada do Estado de alguns setores (prin-
cipalmente telefonia e eletricidade), deixando para a iniciativa privada 
atuar, na exploração de alguns serviços e atividades. Esse afastamento do 
Estado pode se desenvolver de várias formas, dentre elas a concessão dos 
serviços é a mais difundidas.

O modelo regulatório do saneamento básico tem peculiaridades jurí-
dicas próprias e o regulador11 eleito para fiscalizar a prestação dos serviços 

políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua 
erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse so-
cial voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fa-
tor determinante; VII – eficiência e sustentabilidade econômica; VIII – utilização de tecnologias 
apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções 
graduais e progressivas; IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e 
processos decisórios institucionalizados; X – controle social; XI – segurança, qualidade e regu-
laridade; XII – integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos 
hídricos. XIII – adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de água”.
9  Destaca 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 pla-
nejamento também corresponde ao princípio da eficiência, pois direciona o uso dos recursos 
públicos de forma racional”. (2011, p. 653-654).
10  O conceito de plano municipal de saneamento básico pode ser extraído da Portaria 
nº 118, de 14 de fevereiro de 2012, da Fundação Nacional da Saúde – Funasa que define como “O 
Plano Municipal de Saneamento Básico, nos termos da Lei nº 11.445, de 5 jan. 2007 e Decreto 
nº 7.217, de 21 jun. 2010, tem como diretrizes a promoção da equidade social, o estímulo à ade-
quada regulação dos serviços, o planejamento com base em indicadores epidemiológicos e 
de desenvolvimento social, a qualidade de vida e o desenvolvimento urbano e regional dentre 
outros fatores focados na qualidade dos serviços, visando a sua universalização”.
11  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 destina-
dos à preservação do equilíbrio nas relações jurídicas existentes entre prestadores de serviços 
públicos e seus usuários, exercendo, portanto, atividade de regulação de mercado.
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públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de 
resíduos sólidos e drenagem urbana, pode ter seu âmbito de atuação nos 
limites do Município, regional ou estadual, sempre preservadas as premis-
sas de independência decisória, autonomia administrativa, orçamentária 
e financeira.12

Em prol da autonomia regulatória das agências, Vital Moreira (2003) 
aponta diversas razões. A primeira seria a separação entre a política e a 
economia, de modo que a economia não permaneça na mão do governo; a 
segunda seria a garantia de estabilidade e segurança no quadro regulató-
rio (inamovibilidade do mandato dos reguladores) de modo a não depen-
der do ciclo eleitoral, mantendo a confiança dos agentes regulados quanto 
à estabilidade do ambiente regulatório. Segue sustentando, como razão 
para a autonomia, o favorecimento do profissionalismo e a neutralidade 
política.

A prerrogativa de indicação do regulador por parte do Poder Executi-
vo municipal se dá pelo comando constitucional13 que define o Município 
como titular (responsável) pelas políticas públicas vinculadas ao sanea-
mento básico.

E dentro da lógica de redução dos custos mediante ganho de escala e es-
tímulo de compartilhamento de experiências, o modelo de gestão associa-
da14 por meio de consórcios públicos, emerge como solução de grande com-
patibilidade com as premissas instituídas pela Lei Federal nº 11.445/2007, 
tendo sido bastante incentivado no Decreto Federal nº 7.217/2010, que re-
gulamentou a Lei de Saneamento::

Art. 31. As atividades administrativas de regulação, inclusive orga-
nização, e de fiscalização dos serviços de saneamento básico pode-

12  Cf. art. 21 da Lei Federal nº 11.445/2007.
13  A competência legislativa para instituir “diretrizes para o desenvolvimento urbano, 
incluindo habitação, saneamento básico e transporte urbano” pertence à União, conforme art. 
21, inc. XX, da Constituição Federal; já no tocante à titularidade e execução de serviços públicos 
de interesse local, conforme art. 30, inc. IV, da Carta Magna, é de competência o Município, 
notadamente para: “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permis-
são, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter 
essencial”.
14  A gestão associada de serviços públicos é expressão inicialmente destacada no art. 
241 da Constituição Federal e possui o sentido de prestação conjunta de serviços públicos por 
dois ou mais entes federativos. A Lei Federal nº 11.107/2005 (Lei dos Consórcios Públicos), ape-
sar de não ter pré-determinado hipóteses para sua aplicação, atribuiu-lhe alguns contornos 
que permitem sua operacionalização e utilização. 
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rão ser executadas pelo titular: […]
II. Mediante delegação, por meio de convênio de cooperação, a ór-
gão ou entidade de outro ente da Federação ou a consórcio público 
do qual não participe, instituído para gestão associada de serviços 
públicos. 
§ 1º O exercício das atividades administrativas de regulação de ser-
viços públicos de saneamento básico poderá se dar por consórcio 
público constituído para essa finalidade ou ser delegado pelos titu-
lares, explicitando, no ato de delegação, o prazo de delegação, a for-
ma de atuação e a abrangência das atividades a ser desempenhadas 
pelas partes envolvidas.

E diante do incentivo legal, vários consórcios públicos vêm sendo ges-
tados por todo o Brasil, sempre com a premissa de aliar a busca por ganho 
de escala para tornar a atividade regulatória eficiente e menos custosa, já 
que o impacto dos custos com a regulação deve ser baixo para não afetar 
a regra da modicidade tarifária,15 além do que, em última análise, quem 
mantem a agência reguladora é o cidadão-consumidor através da tarifa.

Fatores políticos, técnicos e financeiros tem demonstrado que o mo-
delo de cooperativismo intermunicipal, por meio da formatação de con-
sórcios públicos, tem sido uma decisão acertada e economicamente viá-
vel, que contribui para o equilíbrio das relações entre os prestadores de 
serviços e os usuários, melhoria dos serviços de saneamento e participa-
ção democrática da sociedade civil na definição das políticas públicas de 
saneamento básico.

Aliás, importante frisar que o modelo consorciado não tem apenas a 
finalidade de resguardar a agência reguladora de uma exclusiva interfe-
rência do poder político, mas também de preservar-lhe a independência 
frente aos interesses privados. E além disso, a independência é um meio 
para uma adequada regulação e, pois, como todo meio, ordena-se a um 
fim: o bem comum, causa final do Estado (DIP, 2014).

O ganho de escala no consórcio público põe a salvo a agência regulado-
ra das indevidas intromissões políticas e pode entravar a erosão judicial 
da independência regulatória. Nesse sentido, é sempre relevante destacar 

15  Destaca Fernanda Marinela, ao tratar do princípio da modicidade tarifária que: “Esse 
princípio decorre de um raciocínio simples: o Brasil é um país relativamente pobre, tendo o ser-
viço público que atingir e satisfazer os diversos grupos sociais na persecução do bem comum. 
Sendo assim, quando esse serviço depender de uma cobrança, ela deve ser condizente com as 
possibilidades econômicas do povo brasileiro, ou seja, a mais baixa possível”. (2007, p. 441).
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que o controle jurisdicional das decisões administrativas está atrelada 
tão somente ao prisma da legalidade, excluindo-se da apreciação judicial 
o sentido político e discricionário do ato administrativo, que aqui se con-
sagra como princípio da reserva de administração.16

Destaque-se, ainda, que as vantagens de se atribuir a um consórcio públi-
co com atuação intermunicipal a função regulatória dos serviços de sanea-
mento básico, foi apresentada em relatório oficial publicado pela Secretaria 
de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades. Em estudo sobre a 
participação do setor privado na provisão dos serviços de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário no Brasil, foi registrado o seguinte:17

Um elemento a ser considerado é a necessidade de agregação das 
funções regulatórias em instituições com abrangência territorial 
ampla, para que não ocorra um dos problemas mais graves enfren-
tados pelo setor: muitos serviços municipais sem sustentabilidade 
econômica e social devido à falta de escala dos sistemas, em razão 
da multiplicidade de titulares. A preocupação é forte, em decorrên-
cia da insuficiência de capacitação técnica para a formação de múl-
tiplas entidades com capital humano capacitado para o exercício 
das funções regulatórias em bases adequadas. No marco regulató-
rio instituído com a Lei Federal nº 11.445/2007, embora esta defina 
diretrizes e mecanismo de indução à cooperação interfederativa, 
existe a possibilidade de que as funções de regulação sejam muito 
fragmentadas pelo país. Os problemas desse desenho pulverizado 
não se encerram na capacidade técnica, há também que se consi-
derar o elevado custo que recairá sobre os usuários se vierem a se 
estabelecer milhares de agências reguladoras locais em Municípios 
que não ofereçam escalas satisfatórias. Ainda que muitos Municí-
pios de pequeno a médio porte possuam capacidade técnica para 
exercer a regulação de forma autônoma, do ponto de vista econô-
mico geralmente é mais interessante que essa função seja exercida 

16  O princípio da reserva de administração tem estreita relação com a separação dos 
poderes. O controle dos atos administrativos pelo Judiciário está sujeito a restrições. O Poder 
Judiciário não poderá funcionar como instância revisora de decisões administrativas. O que se 
veda, assim, não é o controle dos atos administrativos, mas sim a sub-rogação jurisdicional, 
pois cabe ao à instância jurisdicional tão somente o controle de legalidade dos atos e não os 
atos discricionários e definição de políticas públicas.
17  Relatório oficial do Exame da Participação do Setor Privado na Provisão dos Servi-
ços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário no Brasil. Ricardo Ramos Robles 
(coord.). Consórcio Inecon/Fundação Getúlio Vargas, Secretaria Nacional de Saneamento Am-
biental, Ministério das Cidades, São Paulo: 2008.
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em associação com outros Municípios, ou delegada a uma agência 
de âmbito estadual ou regional.

Há de se destacar que as competências delegadas pelo modelo consor-
ciado possuem grande legitimidade, uma vez que, por se tratar de consór-
cio público com personalidade de direito público, a sua constituição e a 
delegação de suas competências dependem de uma decisão conjugada do 
Poder Executivo (protocolo de intenções) e do Poder Legislativo (lei ratifica-
dora) de cada Município consorciado.

Apesar de bastante incentivado o modelo consorciado não está sozi-
nho, e a formatação jurídica das agências reguladoras tem um panorama 
bastante diversificado, conforme dados compilados da Associação Brasi-
leira de Agências de Regulação – Abar (2013), que demonstram que hoje te-
mos 27 agências reguladoras de saneamento básico, sendo: 17 agências es-
taduais/distrital, sete agências municipais e três agências consorciadas.18

Importante salientar, por fim, que a experiência da regulação dos ser-
viços públicos de saneamento básico ainda não é acabada, vários arranjos 
e proposituras consorciadas têm sido pensadas, porém os modelos atuais 
têm uma clara tendência de prestígio ao modelo consorciado pelo ganho 
de escala (que reduz custos operacionais) e pela troca de experiências de-
correntes da vivência de atuação com inúmeros Municípios.

3. A experiência de criação da Agência Reguladora PCJ
Conforme destacado a regulação e a fiscalização dos serviços públicos 

de saneamento básico é um tema novo e se mostra como grande desafio 
para toda a sociedade brasileira. Somente com o advento da Lei Federal 
nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, iniciou-se a estruturação dos arranjos 
institucionais para a implantação de tal serviço técnico com forte viés de 
auditoria financeira e operacional dos serviços públicos de saneamento. 

A bem da verdade os anos seguintes a 2007 ainda foram muito inci-
pientes e poucas e tímidas experiências regulatórias foram implantadas 
já que, somente com o Decreto Federal nº 7.217, de 21 de junho de 2010, hou-
ve a devida regulamentação da Política Nacional de Saneamento e vários 
de seus conceitos puderam ser aplicados e devidamente interpretados.

18  Evidente que tal número tende a ser maior, pois existem agências municipais e con-
sorciadas em plena atividade, mas que não integram o quadro associativo da Abar. Com o 
nosso conhecimento por contatos e trocas de experiências podemos citar, ao menos, outras 
dez que não integram o rol da pesquisa, o que nos leva ao número de 37 entes de regulação no 
saneamento básico.
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Eis que surge, então, o grande desafio na busca pelo modelo mais ade-
quado à realidade local e com maior viabilidade técnica e econômica para 
exercer a regulação, já que a competência para definir o ente regulador é 
do Município, por meio da indicação por parte do chefe do Executivo (pre-
feito) e ratificação pelos representantes do Legislativo (vereadores), confor-
me destacado no art. 30, inc. IV, da Constituição Federal.

Até então o modelo consorciado era pouco difundido e voltado, na 
maioria das vezes, para consórcios de máquinas19 ou de saúde, inexistindo 
modelos consorciados para a gestão associada de serviços públicos, con-
forme prevê a Lei Federal nº 11.107/2005.

O conhecimento de algumas poucas experiências nacionais por meio 
de consórcios públicos (na condição de associação pública regional) cati-
vou os dirigentes municipais pela sua proposta de otimizar os serviços 
em um único ente, diminuindo os custos de operação e aumentando a 
eficiência dos serviços prestados.

A partir de então, Municípios localizados na região hidrográfica das Ba-
cias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Estado de São Paulo) uniram-
-se, com o apoio e fomento do Consórcio Intermunicipal das Bacias Hidro-
gráficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – consórcio administrativo 
com mais de 25 anos de experiência e liderança regional – e articularam 
a criação do consórcio público que recebeu o nome de Agência Regulado-
ra dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí – ARES-PCJ.

O modelo adotado para a configuração jurídica do ente regulador foi o 
consórcio público de direito público (associação pública) e, depois de apro-
fundados estudos de viabilidade regulatória, culminaram na criação do 
órgão regulador no formato definido na Lei Federal nº 11.107/2005 (lei dos 
consórcios públicos).20

19  No âmbito do Estado de São Paulo foi criado no ano de 2000 o Programa Pró-Estra-
das. Esse programa, desenvolvido em 2000 pelo governo do Estado para induzir a formação de 
consórcios públicos (ou os chamados consórcios administrativos) entre os Municípios visando 
a recuperação, a construção ou a manutenção de estradas vicinais. Apesar de ter apresentan-
do resultados positivos em termos de volume de experiências, vêm sofrendo refluxo pelos 
gestores dos consórcios.
20  A Lei Federal nº 11.107/2005 regulamentou o art. 241 da Constituição Federal, intro-
duzindo em nosso ordenamento a figura jurídica do consócio público, estabelecendo que: “A 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios 
públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associa-
da de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços públi-
cos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais 
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A instalação do consórcio público ARES-PCJ se deu no dia 6 de maio 
de 2011 e hoje, ao completar cinco anos de atividade, fiscaliza a qualida-
de da prestação dos serviços e pratica a regulação econômica e tarifária 
em mais de cinquenta Municípios, com população atendida de mais de 
cinco milhões de habitantes/usuários no interior do Estado de São Paulo.

Merece destaque dentre as atividades iniciais do consórcio a emissão de 
normas com caráter vinculante (chamado de poder normativo) e que decorrem 
da delegação do exercício da função regulatória, já que a entidade reguladora 
dispõe de competência privativa para exercer tal poder de estabelecer normas 
de conteúdo regulatório, em especial com conteúdo técnico, econômico e social 
da prestação dos serviços públicos de saneamento básico. O fundamento e os 
limites de tal poder estão arrimados na Lei Nacional de Saneamento.21

Em se tratando de saneamento básico, esse modelo regulatório se qua-
lifica como opção realizada pelo Poder Legislativo federal, que atribuiu a 
uma entidade reguladora, com independência decisória, autonomia ad-
ministrativa, orçamentária e financeira, a competência privativa para o 
exercício do poder normativo regulatório.

Dessa sorte, não há que se falar na possibilidade do Executivo ou Legis-
lativo municipal, ou ainda qualquer outro agente regulador (concessioná-
rio ou usuários), rejeite a aplicação de um ato normativo exercido no âm-
bito do poder normativo das agências reguladoras de saneamento básico. 
Todos os agentes regulados estão obrigatoriamente vinculados às normas 
regulatórias estabelecidas pelas agências reguladoras porque, além de 
destinatários da norma, a partir do momento em que há a delegação de 

à continuidade dos serviços transferidos”. O conceito de consórcio público pode ser extraído, 
ainda, do art. 2º, I, do Decreto Federal nº 6.017/2007, como “pessoa jurídica formada exclusi-
vamente por entes da Federação, na forma da Lei nº 11.107, de 2005, para estabelecer relações 
de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum, constituída 
como associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, 
ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos”.
21  Nesse sentido dispõe o art. 23 da Lei Federal nº 11.445/2007: “A entidade reguladora 
editará normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços, 
que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos: I - padrões e indicadores de qualidade da 
prestação dos serviços; II - requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas; III - as me-
tas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos prazos; IV - regime, 
estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste e 
revisão; V - medição, faturamento e cobrança de serviços; VI - monitoramento dos custos; VII 
- avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados; VIII - plano de contas e mecanismos 
de informação, auditoria e certificação; IX - subsídios tarifários e não tarifários; X - padrões de 
atendimento ao público e mecanismos de participação e informação; XI - medidas de contin-
gências e de emergências, inclusive racionamento”.
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competências, essas entidades é que detêm a competência para o exer-
cício do poder normativo, conforme os limites legalmente estabelecidos.

Há de se concluir, portanto, que o Poder Executivo e o Poder Legislati-
vo dos Municípios não poderão exercer poder normativo concorrente so-
bre as matérias que a Lei Federal nº 11.445/2007 atribuiu a competência à 
agência reguladora.22

Há de se destacar, todavia, que o poder normativo das agências regula-
doras deve ser permeado por uma lógica sistêmica para garantir a segu-
rança jurídica. Como destaca Sérgio Guerra:

Se, de um lado, é justo sustentar que a função normativa exercida 
pelas entidades reguladoras decorre do tecnicismo galopante em que 
vive a sociedade de riscos, de outro, o modelo regulatório vigente no 
Brasil deve-se assentar em solução jurídica que impeça que a grande 
quantidade de atos normativos editados pelas entidades autárquicas 
especiais (inflação normativa) venha a conduzir o subsistema regu-
lado ao agravamento da imprevisibilidade consequente insegurança 
jurídica inerente à sociedade pós-industrial. (2015, p. 355).

E como decorrência lógica de seu poder normativo e de fiscalização, 
passou a ARES-PCJ, pela resolução específica, a exercer o seu poder sancio-
natório nos casos de descumprimento de seus atos normativos. O poder 
de aplicar sanções tem amplo respaldo legal e já tem aceitação do Poder 
Judiciário há tempos.23

Com a criação de seus normativos e aplicação de penalidades a partir 
do seu descumprimento, passou-se à fase seguinte, que foi a estruturação 

22  Sobre a autonomia do ente regulador citamos importante precedente do Supremo 
Tribunal Federal: “O princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência 
normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do 
Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legislativo não se qualifica como instância de revisão 
dos atos administrativos emanados do Poder Executivo. […]. Não cabe, desse modo, ao Poder 
Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da separação de poderes, desconstituir, 
por lei, atos de caráter administrativo que tenham sido editados pelo Poder Executivo, no estrito 
desempenho de suas privativas atribuições institucionais” (Recurso Extraordinário 427.574-ED).
23  Nesse sentido destacamos a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 
na Apelação Cível nº 2001.34.00.027169-6/DF: “ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. DEPARTA-
MENTO NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS (DNC). ILEGALIDADE. 1. Em regra, apenas a lei em sentido 
formal e material pode descrever infrações e impor penalidades, sob pena de violação ao princípio 
da legalidade. 2. As agências reguladoras, no entanto, podem expedir norma fixando multa, por se 
tratar de ato decorrente do seu poder regulador previsto nas leis de regência. 3. A Agência Nacional 
do Petróleo (ANP) pode estipular infração em norma regulamentadora, mas não o extinto Depar-
tamento Nacional de Combustíveis (DNC). 4. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento”.
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de fiscalizações (com a divisão em diagnósticos e acompanhamentos pe-
riódicos), aparelhamento da ouvidoria para atenção aos usuários e cons-
tantes cursos e treinamentos para os regulados, o que fez dessa experiên-
cia de consórcio público um renomado exemplo de viabilidade através da 
parceria dos Municípios.

Conclusão
Com o presente trabalho pretendeu-se apresentar o inovador modelo 

de gestão pública criado pelos consórcios públicos, que por meio da Lei Fe-
deral nº 11.107/2005 e de seu decreto de regulamentação (Decreto Federal 
nº 6.017/2007), deram efetividade ao art. 241 da Constituição Federal e pos-
sibilitaram operacionalizar o novel modelo de cooperação interfederativa.

Como ficou evidenciado a regulação dos mercados é bastante recente 
no Brasil, porém, ainda mais recente é a regulação dos serviços públicos 
de saneamento básico, além de pouco conhecida dos cidadãos-usuários e, 
apesar da lei ser datada de 2007, tem tido um lento e desconectado proces-
so de implantação, já que não existe referencial na lei para definir quais os 
componentes necessários e forma de atuação de cada regulador.

Não podemos deixar de consignar que o novo marco legal para o sanea-
mento foi um notável avanço, principalmente neste setor que sempre foi 
marcado pela ausência de políticas públicas claras, falta de investimentos 
e por fortes indefinições jurídicas.

Dentro desse contexto de pluralidade de formatos jurídicos ganhou 
destaque o modelo consorciado, que sempre teve o propósito de dotar os 
Municípios de apoio interfederativo para cumprir as inúmeras obrigações 
legais frente ao conhecido cenário de escassez de recursos financeiros.

No consórcio público buscamos o pretendido ganho de escala (finan-
ceiro ou de demanda) para redução de custos e, por conseguinte, propiciar 
aos cidadãos acesso a serviços ou obras que não lhe seriam estendidos se 
dependessem exclusivamente da atuação de um único Município.

Tal modelo de cooperação, que era comum para prestação de servi-
ços (como é o notório caso dos consórcios de saúde ou de máquinas), foi 
rapidamente assimilado como interessante e eficaz para o caso de re-
gulação de serviços públicos, nos termos propostos pela Lei Federal nº 
11.445/2007.

E no intuito da busca pela economicidade e pela eficiência na gestão 
pública vários consórcios públicos de regulação têm surgido no Brasil, 
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sempre com a ideia de tornar a atividade regulatória mais eficiente e me-
nos custosa, foi criada a Agência Reguladora PCJ, no formato jurídico de 
consórcio público de direito público.

A criação da Agência Reguladora PCJ foi precedida de inúmeros estu-
dos de viabilidade técnica e financeira, e a instalação deu-se no dia 6 de 
maio de 2011, com a adesão inicial de 22 Municípios. Hoje, ao completar 
cinco anos de atividades, fiscaliza a qualidade da prestação dos serviços 
e pratica a regulação tarifária e econômica em mais de cinquenta Muni-
cípios, com população atendida superior a cinco milhões de habitantes/
usuários no interior do Estado de São Paulo.

Nesse curto intervalo de tempo a ARES-PCJ, dentro de sua atividade 
regulatória, tem alcançado protagonismo no cenário regulatório, nota-
damente pela edição de normas com inovador e arrojado conceito de 
fiscalização da prestação de serviços, além da ênfase nas tarifas sociais, 
promoção de cursos e apoio técnico aos prestadores, auxílio aos usuários 
via ouvidoria e fomento da participação social através dos Conselhos Mu-
nicipais de Regulação e Controle Social.

É papel da agência, ainda, acompanhar o cumprimento dos Planos Mu-
nicipais de Saneamento Básico – PMSB, fixar, reajustar e revisar os valores 
das tarifas e dos outros serviços públicos praticados pelos prestadores de 
serviços de saneamento, além de homologar, regular e fiscalizar os contra-
tos de concessão e parcerias público-privadas nos Municípios associados.

Merece destaque, também, o novo modelo de gestão que se instala e 
a ótica de profissionalização do saneamento, além da transparência dos 
atos da agência e a efetiva participação da sociedade civil organizada, 
através de instrumentos de controle social no processo regulatório (au-
diências públicas e Conselhos Municipais de Regulação e Controle Social).

O novo desafio a ser enfrentado pela ARES-PCJ é a normatização e a re-
gulação dos demais componentes do saneamento básico ainda não aten-
didos, que são: resíduos sólidos e drenagem urbana. Evidente que tais ser-
viços públicos apresentam alto grau de complexidade e, historicamente, 
a população tem reclamado por melhor atendimento.

Alia-se a essa demanda por expansão das atividades o nosso constan-
te aperfeiçoamento pela transparência e processualidade das atividades 
da agência reguladora, caminhando para a implantação dos processos 
digitais e consultas on-line de andamento, o que apoia o regulado e dá 
previsibilidade dos atos àqueles que buscam entender o andamento de 
um órgão regulador de saneamento.
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O PROCESSO FISCALIZATÓRIO: 
AVANÇOS E INOVAÇÕES DA 
ARES-PCJ

DANIEL MANZI1 

Introdução
Os programas de fiscalização e monitoramento dos serviços de sanea-

mento da ARES-PCJ visam garantir a boa prestação dos serviços, subsidiar 
os prestadores na avaliação e solução de problemas operacionais e infor-
mar a população com a publicação dos relatórios das inspeções e dos mo-
nitoramentos. Composto por programas de fiscalização técnica em campo 
para diagnóstico e verificação de não conformidades e ações de monitora-
mento e promoção da eficiência, as atividades técnicas da ARES-PCJ ino-
vam ao exercer, concomitantemente, suas funções de fiscalizadora e de 
contribuinte para com o incremento da qualidade da prestação dos servi-
ços. Os resultados obtidos pelos programas no biênio 2013-2014 apontam 
para o sucesso das iniciativas, com produção de conhecimento inédito em 
muitos dos Municípios associados que puderam encontrar os caminhos 
para enquadramento às normas e procedimentos definidos pela ARES-PCJ 
para prestação dos serviços.

1. O processo fiscalizatório dos serviços públicos de sa-
neamento básico: estado da arte

As diretrizes nacionais para o saneamento básico, estabelecidas pela Lei Fede-
ral nº 11.445/2007, apresentam como princípios fundamentais a universalização 
do acesso e a prestação adequada dos serviços de saneamento, de forma eficiente, 

1  Engenheiro civil pela Escola de Engenharia de Piracicaba. Mestre em Hidráulica e Sa-
neamento pela Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo. Doutorando 
em Engenharia Hidráulica pela Universidade Estadual de Campinas – Unicamp. Coordenador 
de Fiscalização da ARES-PCJ.
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segura, regular e com qualidade, em consonância com as particularidades locais2.
O marco legal prevê também que o alcance e cumprimento des-

ses princípios devem ser regulados e fiscalizados por entidade autô-
noma e independente, indicada pelo titular dos serviços, inclusive en-
quanto condição de validade dos contratos quando os serviços forem 
prestados pela administração indireta ou com participação privada3. 

 Resta reconhecida, então, a condição de agente promotor de saúde pública 
e do desenvolvimento econômico e social dos serviços de saneamento4.

Para definição e garantia da boa prestação dos serviços, o art. 23 da refe-
rida Lei Federal reserva à entidade reguladora a função de estabelecer nor-
mas e procedimentos técnicos, econômicos e sociais, atividade reconhecida 
pela Organização das Nações Unidas – ONU como importante instrumento 
auxiliar na promoção da cidadania, saúde e qualidade de vida5.

Côco e Almeida (2013) dividem o desenvolvimento das atividades de 
fiscalização em duas categorias, direta e indireta, correspondentes, res-
pectivamente, às atividades de inspeções físicas diretas ou pelo acom-
panhamento de indicadores. Essas atividades são, todavia, indissociáveis 
enquanto componentes de uma das seis competências da regulação (a Fis-
calizatória) como ilustra a Figura 1.

Normativa

De recomendação Adjuticatória
(tarifas)

Arbitral Fiscalizatória

Sancionatória

Figura 1 – Competências da regulação
Fonte: adaptado de CÔCO e ALMEIDA (2013)

2 Art. 2º da Lei Federal nº 11.445/2007.
3 Arts. 8º e 12 da Lei Federal nº 11.445/2007
4 TRÉMOLET e HALPERN, 2006.
5 ALBUQUERQUE, 2014b.
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Em termos práticos, a fiscalização se destina também à coleta e re-
união de informações sobre a prestação dos serviços e de sua qualida-
de, sendo, das atividades realizadas pela agência reguladora, aquela 
mais compreendida e cobrada pela população6, cujo acesso às infor-
mações coletadas deve ser garantido e em formato acessível e trans-
parente7.

Assim como os marcos regulatórios do setor, quais sejam 
a Lei Federal nº 11.445/2007 e o Decreto Federal nº 7.217/20108, 

as atividades de fiscalização dos sistemas de água e esgoto são ain-
da incipientes na maioria das agências reguladoras brasileiras9, 

o que impôs à ARES-PCJ a oportunidade de inovar e o desafio de conciliar 
em regras comuns uma imensa pluralidade de tipos de prestação e portes 
dos Municípios associados. 

Com esse espírito, os programas de fiscalização e monitoramento dos 
serviços de saneamento aplicados pela ARES-PCJ visam garantir a boa 
prestação dos serviços, subsidiar os prestadores na avaliação e solução de 
problemas operacionais e informar a população com a publicação dos re-
latórios das inspeções e monitoramentos.

2. O conceito de fiscalização na Agência Reguladora PCJ
Entre o Decreto Federal nº 24.643, de 1934, o ainda vigente Código 

das Águas e a promulgação da Constituição Federal, em 1988, a prin-
cipal medida federativa de estímulo ao saneamento foi o estabeleci-
mento do Plano Nacional de Saneamento – Planasa, no qual através de 
recursos de poupanças compulsórias dos trabalhadores e financiamen-
tos externos houve um investimento de cerca de 5 bilhões de euros no 
período de 1971 a 1991, basicamente na ampliação dos sistemas bra-
sileiros de abastecimento de água e coleta e afastamento de esgoto10, 

sem uma preocupação efetiva para com o tratamento dos efluentes, dos 
resíduos sólidos e com a drenagem urbana.

O ápice dos investimentos viabilizados pelo Planasa ocorreu nas déca-
das de 1970 e 1980, período que coincide com o de implantação da maioria 

6 GALVÃO JUNIOR, SILVA, EVELINE e BASILIO SOBRINHO, 2006.
7 ALBUQUERQUE, 2014a.
8 Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, regulamenta a Lei no 11.445, de 5 jan. 2007, 
que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências.
9 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO – ABAR, 2014.
10 MARQUES, 2011.
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dos sistemas de produção e distribuição de água e coleta de esgoto em 
operação atualmente nos Municípios associados à ARES-PCJ.

Outro fator notável e característico do desafio fiscalizatório, no âmbito 
dos Municípios associados à ARES-PCJ, consiste na pluralidade dos Muni-
cípios associados em termos de população e tipos de prestação dos servi-
ços, com Municípios cuja população varia de desde 2,5 mil até 1,1 milhão 
de habitantes, com a prestação dos serviços realizada de forma direta (pre-
feituras), indireta (autarquias), economias mistas (empresas), concessões 
plenas e administrativas (parcerias público-privadas). 

Soma-se às particularidades descritas o fato de que o saneamento bá-
sico, dentre os diversos setores da infraestrutura nacional, foi um dos últi-
mos a ter normalizado seu processo de regulação e fiscalização, a despeito 
do que ocorreu com os demais setores de telefonia, energia elétrica, trans-
portes, saúde suplementar, entre outros.

A regulação e a fiscalização dos serviços públicos no setor de saneamen-
to básico são, então, muito recentes e permeadas de características muito 
particulares que desafiam a prática tradicional e convidam a um novo mo-
delo, imbuído do espírito de parceria e cooperação, mas com o mesmo obje-
tivo, qual seja garantir a boa prestação dos serviços de saneamento básico.

O modelo de fiscalização implementado pela ARES-PCJ, pela sua na-
tureza de consórcio público e na vanguarda destes conceitos, apoia-se 
sobre um tripé com três conceitos básicos, conforme ilustra a Figura 2. 

Conhecer

Programas de
fiscalização e

monitoramento
ARES-PCJ

Contribuir Cobrar

Figura 2 – Princípios dos programas de fiscalização
Fonte: acervo do autor
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Os programas de fiscalização nos Sistemas de Abastecimento de Água 
– SAA e nos Sistemas de Esgotamento Sanitário – SES e os programas de 
monitoramento das condições técnicas de prestação dos serviços são com-
postos, basicamente, como apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 – Programas de fiscalização e monitoramento da ARES-PCJ
Item Subitem

Fiscalização dos SAA e SES
Diagnósticos
Verificação de não conformidades

Monitoramento
Qualidade da água e do esgoto
Pressão na rede de distribuição
Eficiência energética

3. Programas de fiscalização e monitoramento da Agên-
cia Reguladora PCJ

3.1. Fiscalizações de campo 
O processo de fiscalizações de campo nos sistemas de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário é composto por inspeções semestrais, com 
emissão de relatórios e lavratura de autos de fiscalização a cada inspeção.

A primeira inspeção de fiscalização realizada em todos os Municípios as-
sociados tem caráter de diagnóstico, permitindo à agência conhecer maio-
res detalhes técnicos de instalação e operação dos sistemas avaliados.

Esse processo é realizado mediante preenchimento de formulários pa-
dronizados (checklist) em plataforma eletrônica desenvolvida pelos pró-
prios técnicos da ARES-PCJ, de forma a normalizar a aquisição de dados e 
resposta em termos de um relatório de fiscalização padronizado e de rápi-
da emissão.

A Figura 3 ilustra a tela de acesso aos formulários a partir de dispositi-
vo móvel (tablet).
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Figura 3 – Aspecto do formulário eletrônico de fiscalização

Os formulários permitem a avaliação técnica dos SAA e SES inspecio-
nados, com verificação de um total de quase quatrocentos aspectos nos 
seguintes tipos de unidades:

• Adutoras
• Captações subterrâneas
• Captações superficiais
• Estações Elevatórias de Água Tratada – EEAT 
• Estações Elevatórias de Esgoto Bruto – EEEB 
• Estações de Tratamento de Água – ETAs 
• Estações de Tratamento de Esgoto – ETEs 
• Mananciais 
• Redes de água
• Redes de esgoto
• Reservatórios de água tratada

Em termos de segurança da água, um indicador indireto da qualidade 
geral da prestação dos serviços, a execução dos Diagnósticos permite ob-
servar uma série de aspectos importantes, relacionados na Tabela 2.
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Tabela 2 – Principais aspectos avaliados nos diagnósticos
Sistemas Principais aspectos avaliados

Mananciais e 
captações

• Ocupação e culturas na área da bacia hidrográfica
• Monitoramento de cianobactérias
• Erosão, eutrofização e poluição difusa
• Acesso de estranhos e animais
• Proteção do poço (águas subterrâneas)
• Inundações
• Equipamentos de reserva (bombas, desarenadores)
• Estado de conservação e operação

Tratamento de 
água

• Acesso de estranhos e animais
• Armazenamento, preparo e dosagem de produtos 

químicos
• Equipamentos de reserva (bombas, desarenadores)
• Estado de conservação e operação, inclusive manu-

tenção preventiva nos dosadores
• Desinfecção e fluoretação
• Tratamento e disposição final do lodo
• Condições de segurança e higiene
• Controle de qualidade
• Métodos e frequência de lavagem de decantadores e 

filtros

Reservação, 
bombeamento 
e distribuição 
de água

• Acesso de estranhos e animais
• Compartimentação (reservatórios)
• Equipamentos de reserva (bombeamento)
• Fechamento e isolamento de entrada de insetos e pe-

quenos animais em reservatórios
• Integridade estrutural de reservatórios
• Programa e frequência de limpeza em reservatórios
• Estado de conservação e operação
• Condições de segurança e higiene
• Controle de qualidade
• Para-raios

Os resultados obtidos pelas equipes de fiscalização da ARES-PCJ para o 
biênio 2013-2014 totalizam a emissão de mais de uma centena de relató-
rios, cobrindo mais de 520 unidades de água e esgoto inspecionadas, como 
ilustra a Figura 4.



117 |

Figura 4 – Extrato das fiscalizações no biênio 2013-2014

Em termos de cobertura das unidades, os resultados do biênio 2013-
2014 apontam que as fiscalizações cobriram aproximadamente 87% de 
todo o volume de produção de água dos Municípios associados e 91% do 
total de esgoto tratado. A Figura 5 ilustra essa situação. 

Figura 5 – Cobertura dos SAA e SES nas fiscalizações do biênio 2013-2014
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Apesar do enorme avanço, o desafio permanece na continuidade do 
Programa de Fiscalização da ARES-PCJ, com inspeções das demais unida-
des dos sistemas, o que justifica o seu caráter permanente.

3.2. Não conformidades
Como avanço na normatização das atividades de fiscalização, as equi-

pes de fiscalização realizaram diversas pesquisas e, utilizando mais de 18 
legislações federais e estaduais e normas técnicas, propôs à diretoria exe-
cutiva da agência a criação da Resolução ARES-PCJ n° 48, de 28 fev. 2014, 
que dispõe sobre a definição de não conformidades a serem verificadas 
nas fiscalizações da prestação dos serviços de água e esgoto no âmbito dos 
Municípios associados. 

Essa norma relaciona 100 pontos notáveis de 337 aspectos inspeciona-
dos em adutoras, captações subterrâneas, captações superficiais, elevató-
rias de água, ETAs, reservatórios, elevatórias de esgoto e ETEs.

As não conformidades representam as condições e os elementos míni-
mos para boa operação dos sistemas de água e esgoto inspecionados, for-
temente baseados nas normas e nos textos legais, não consistindo em ne-
nhuma obrigação adicional ao prestador, mas, sim, a verificação de itens 
que já eram obrigatórios antes da inspeção de fiscalização.

O maior número de não conformidades foi apontado nos sistemas de 
abastecimento de água, principalmente reservatórios e captação, como 
ilustra a Figura 6. Ressalta-se que, de acordo com os dados do diagnósti-
co do biênio 2013-2014, apenas 60% do esgoto é tratado nos Municípios 
associados à ARES-PCJ, de forma que esses tipos de unidades ainda não 
atingiram seu número máximo esperado.
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Figura 6 – Distribuição das não conformidades por subsistema

A Tabela 3 apresenta as dez não conformidades mais encontradas nos 
subsistemas de água e esgoto fiscalizados no primeiro ciclo de fiscalização 
de 2014. 

Tabela 3 – Dez principais não conformidades identificadas
Local Descrição Total
Captação Superficial e 
subterrânea, ETA, EEAT, 
Reservatório, ETE, EEEB

Existência de vazamentos aparen-
tes

45

EEAT, Captação superfi-
cial e subterrânea

Ausência ou não funcionamento de 
manômetro individual nos conjun-
tos de recalque

31

Captação superficial e 
subterrânea, EEAT, ETA, 
EEEB, ETE

Ausência de extintor de incêndio 28

Captação Superficial, 
EEAT, EEEB

Drenagem inadequada de água de 
lubrificação de gaxetas

25
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Reservatório
Inexistência de plano de limpeza e a 
desinfecção periódicas e sua reali-
zação

24

ETA, ETE
Ausência de chuveiros de emergên-
cia no laboratório

19

Captação Superficial, 
ETE, Reservatório, EEEB

Ausência de identificação da área 13

Captação Superficial, 
EEAT, EEEB, ETE

Ausência de conjunto moto-bomba 
reserva

12

Captação Superficial e 
Subterrânea

Captação de água sem outorga 12

Captação Superficial, 
EEAT, EEEB, ETA

Extintor de incêndio com validade 
expirada

11

4. Programas de monitoramento

4.1. Monitoramento de pressão
Um dos princípios mais notáveis da Lei Federal nº 11.445/200711 

consiste na garantia da segurança, qualidade e regularidade, sobre-
maneira na manutenção de sistemas de abastecimento de água com 
pressões adequadas e sem interrupções no fornecimento.

A relação entre a pressão da água e as perdas físicas nas redes de 
distribuição é conhecidamente importante e seu controle desponta 
como uma das principais estratégias de controle dessas fugas.12

A Norma Brasileira NBR 12.218/199413 apresenta os limites de pres-
são de 10 e 50 mca enquanto pressões mínima dinâmica e máxima 
estática, respectivamente, em projetos de redes de distribuição de 
água.

Não há, todavia, um texto normativo que estabeleça valores para 
as pressões mínimas e máximas ou ideais para operação de sistemas 
existentes, sobretudo com vistas à redução de perdas e ao estabeleci-
mento de níveis confortáveis de abastecimento aos usuários.

O art. 23 da referida Lei Federal estabelece que cabe às entidades 

11  Art. 2º, inciso XI.
12  MANZI, 2004.
13  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12.218/1994: Projeto de redes 
de distribuição de água. Rio de Janeiro, 1994.
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reguladoras a criação de normas, inclusive de caráter técnico, com ob-
jetivo de disciplinar a prestação dos serviços de saneamento.

A ARES-PCJ editou, em 28 fev. 2014, a Resolução ARES-PCJ nº 50, que 
estabelece as condições gerais de prestação dos serviços de água e esgoto 
nos Municípios associados à Agência Reguladora PCJ que, em seu art. 17, 
fixa em 10 e 50 mca os limites mínimo e máximo, respectivamente, para 
as pressões no ponto de fornecimento de água.

O acompanhamento das condições estabelecidas pela resolução é reali-
zado pela ARES-PCJ por meio de programas de fiscalização e monitoramen-
to e, no caso particular das pressões no sistema de distribuição de água, por 
meio de um programa específico para coleta e transmissão remota de dados 
de pressão aos técnicos da agência e aos prestadores de serviço.

O Programa de Monitoramento de Pressões da ARES-PCJ é realizado 
com a instalação de equipamentos para coleta, registro e transmissão re-
mota de dados de pressão (data loggers) em todos os Municípios associa-
dos, por um período de um mês em cada Município.

O número de equipamentos instalados por Município é proporcional à 
extensão total das redes de água e sempre igual ou superior a dois equipa-
mentos por Município, a fim de serem verificadas ao menos um ponto de 
pressões baixas e outro de pressões mais elevadas por Município.

Os equipamentos são instalados nos pontos de fornecimento de água 
(cavalete), em derivação que não afeta ou interfere nos hábitos de consu-
mo da unidade usuária, conforme ilustra a Figura 7.

Figura 7 – Aspecto da instalação de ponto de monitoramento remoto 
de pressão



| 122

Os dados de pressão são coletados a cada 15 minutos e transmitidos 
a cada 12 horas a um servidor remoto, que disponibiliza aos técnicos da 
ARES-PCJ e aos prestadores de serviço as pressões medidas em tempo real 
via internet.

A utilidade prática do programa excede as atividades de fiscalização e 
regulação, objetivo primeiro da iniciativa, auxiliando prestadores de ser-
viço a conhecer melhor as características de seu sistema de abastecimen-
to de água, planejando intervenções e otimizando a sua operação.

Até jul. 2015, o Programa de Monitoramento de Pressões da ARES-PCJ já 
havia acompanhado as pressões de água em 134 pontos em 38 Municípios, 
em um total de mais de 97.300 horas de monitoramento.

Os resultados parciais da aplicação do programa revelam um compor-
tamento das pressões observadas conforme Figura 8, com pouco mais de 
dois terços dos dados coletados dentro dos limites estabelecidos pela agên-
cia em sua Resolução nº 50/2014, ou seja, entre 10 e 50 mca.

Figura 8 – Distribuição das pressões observadas

Observa-se, ainda, uma participação significativa da faixa de pressões 
entre 0 e 10 mca (10,16%), que revelam deficiências no abastecimento de 
água nessas situações e, portanto, falhas na prestação local dos serviços 
de saneamento. O mesmo pode ser observado em relação às pressões su-
periores ao limite máximo de 50 mca, que em proporção de 16,37% tam-
bém configuram o fornecimento do serviço em situação inadequada.
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A ocorrência de pressões negativas em 2,20% do total monitorado apre-
senta-se como dado preocupante, pela potencialidade de intrusão de con-
taminantes do solo na rede por vazamentos ou acessórios do sistema, e 
explica-se, em parte, pela operação em regime de racionamento diante da 
escassez hídrica que assolou alguns Municípios associados em 2014.

Além do comportamento das pressões em termos de mínimos, médios 
e máximos, também a amplitude geral das pressões em cada ponto moni-
torado é analisada, conforme ilustra a Figura 9.

Figura 9 – Amplitude das pressões nos pontos monitorados

Essa análise permite observar pontos de monitoramento com valores 
de pressões dentro dos limites estabelecidos pela ARES-PCJ, mas que osci-
lam significativamente entre valores baixos e altos, podendo implicar em 
novos vazamentos – principalmente em tubulações plásticas.

O programa permite concluir que o controle das pressões na rede de 
distribuição de água consiste em importante instrumento de avaliação 
da qualidade geral da prestação dos serviços de saneamento, enquanto 
indicador indireto do potencial de perdas no sistema pela operação com 
pressões elevadas ou com grande amplitude de variação, que podem con-
tribuir para o surgimento de novos vazamentos ou agravamento dos exis-
tentes, ou ainda pela ocorrência de pressões negativas que podem afetar 
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a qualidade final da água distribuída, ademais do desconforto final ao 
usuário em casos de pressões abaixo do limite mínimo dinâmico.

4.2. Monitoramento da qualidade da água
Com a finalidade de, no exercício de suas prerrogativas legais, aferir a 

qualidade da água distribuída nos Municípios de abrangência da agência 
reguladora a ARES-PCJ estabeleceu programa de coleta e análise de água 
nos Municípios associados, enquanto parâmetro de referência na manu-
tenção da qualidade dos serviços prestados aos usuários.

Esse programa é composto desde 2013 por análises completas e básicas, 
segundo a Portaria nº 2.914/201114 do Ministério da Saúde e Resolução SS 
65/200515 da Secretaria Estadual da Saúde, dos aspectos físicos, químicos e 
bacteriológicos da água distribuída, conforme parâmetros e Valores Máxi-
mos Permitidos – VMPs estabelecidos no Padrão Legal de Potabilidade – PP.

As análises completas envolvem todos os parâmetros especificados 
pela Portaria nº 2.914/2011, em um total de 87 itens analisados, enquanto 
as análises básicas cobrem os dez parâmetros mais significativos ou com 
maiores incidências de resultados não conformes, quais sejam: cor, turbi-
dez, pH, cloro residual livre, flúor, coliformes totais, coliformes termotole-
rantes, ferro, manganês e alumínio.

As amostras são coletadas no ramal da rede distribuidora de água, na en-
trada de um imóvel selecionado nos termos da Portaria nº 2914/2011 e sempre 
no cavalete, ou seja, sem passar por nenhum reservatório domiciliar.

Os resultados obtidos pelo programa até abr. 2015 permitem observar 
que cerca de 3,24% dos parâmetros analisados apresentaram valores em 
não conformidade com o PP vigente, conforme ilustra a Figura 10.

14 . A Portaria nº 2.914, de 2011 do Ministério da Saúde, dispõe sobre os procedimentos 
de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu PP. 
15  Resolução SS-65, de 2005, da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo, 
estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualida-
de da água para consumo humano no Estado de São Paulo e dá outras providências. 
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Figura 10 – Distribuição dos resultados do programa de monitoramen-
to da qualidade da água até abr. 2015

A classificação dos resultados não conformes permite observar que, 
considerando os parâmetros fluoreto (alto e baixo), cloro residual livre e 
alumínio, tem-se que mais de 50% dos problemas observados com a água 
tratada não possuem relação com a qualidade da água no manancial, ou 
seja, estão diretamente ligados à qualidade da prestação do serviço de sa-
neamento, cujo monitoramento e fiscalização é a razão de ser da regula-
ção no setor. Essa situação é ilustrada pela Figura 11. 

Figura 11 – Distribuição das não conformidades observadas até abr. 2015
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A distribuição das frequências mensais das não conformidades obser-
vadas e dos totais encontrados por Município é apresentada na Figura 12, 
na qual é possível observar relação entre os resultados e a crise hídrica que 
assolou as Bacias PCJ a partir do outono de 2014.

Figura 12 – Distribuição mensal das não conformidades observadas até 
abr. 2015

Ainda com relação à qualidade da água distribuída, há especial preo-
cupação na Portaria nº 2.914/2011 e na Resolução Estadual SS 65/2005 para 
com a integralidade do sistema de abastecimento, desde o manancial, 
passando pelo tratamento, reservação de água até a distribuição ao usuá-
rio, em termos da preservação da qualidade da água, a partir da inegá-
vel relação entre a boa operação do sistema com a qualidade da água em 
qualquer ponto do sistema, também definida como segurança da água.

Operando sob os mesmos princípios, mas diante de padrões mais exi-
gentes de potabilidade e controle, a Entidade Reguladora dos Serviços de 
Águas e Resíduos de Portugal – ERSAR16 apresenta enquanto indicador de 

16  ERSAR, 2013.
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qualidade de água aquele denominado de Água Segura, que pode ser ex-
presso por:

A classificação dos resultados dessa metodologia portuguesa pode ser 
feita a partir de adaptação dos parâmetros empregados pela ERSAR, nos 
termos da Tabela 4.

Tabela 4 – Classificação do indicador Água Segura

Indicador

Bom    ≥ 99%

Regular   < 99% e ≥ 95%

Inadequado   < 95%

         Água segura (%)

A Associação Brasileira de Agências de Regulação – ABAR foi fundada 
em 1999 com o objetivo de promover a melhoria das atividades de regula-
ção no Brasil e possui várias câmaras técnicas que promovem a colabora-
ção e o crescimento mútuo das agências.

A Câmara Técnica de Saneamento – CTSAN, em particular, reuniu os 
reguladores dos serviços de saneamento em todo o Brasil e elegeu uma 
cesta de indicadores de desempenho dos serviços de saneamento, entre a 
lista publicada pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 
– SNIS17, de modo que todas as agências possam monitorar e futuramente 
auditar um mesmo grupo de parâmetros.

Entre os indicadores de desempenho selecionados pela CTSAN da Abar, 
a serem monitorados em conjunto pelos órgãos reguladores nacionais, os 
indicadores apresentados na Tabela 5 se destacam como ferramentas im-
portantes na avaliação da universalização dos serviços, eficiência e quali-
dade da prestação de serviços de saneamento.

17  BRASIL. MINISTÉRIO DAS CIDADES. SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO AM-
BIENTAL – SNSA, 2013. 
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Tabela 5 – Indicadores de desempenho selecionados

Dimensão Indicador Unidade
Resu ltado 
desejável

Universalização

IN023 – Atendimento 
urbano de água

% 100%

IN024 – Atendimento 
urbano de esgoto

% 100%

IN016 – Tratamento de 
esgoto

% 100%

Eficiência

IN049 – Perdas na distri-
buição

% < 25%

IN102 – Produtividade de 
pessoal

Ligações/
empregado

< 400

Qualidade

IN009 – Micromedição % 100%
IN011 – Macromedição % 100%
IN084 – Coliformes totais 
fora do padrão

% Zero

IN082 – Extravazamento 
de esgoto

Ocorrên-
cias/km

Zero

Comparando-se os resultados desses nove indicadores de desempenho 
frente aos índices de Água Segura para os Municípios associados à ARES-PCJ, 
observam-se relações importantes entre a qualidade final da água fornecida 
ao usuário e os demais indicadores da prestação do serviço como um todo, 
revelando que alguns indicadores apresentam resultados menos satisfatórios 
nos Municípios com piores resultados relação à segurança da água.

Em termos gerais, na comparação entre os indicadores de desempenho 
e o índice de Água Segura nos Municípios associados à ARES-PCJ, quase 
todos os Municípios apresentam resultados do indicador de água potável 
“regular” ou “bom”, com apenas três ocorrências abaixo de 95%.

Uma análise mais detalhada dos Municípios com resultados menos sa-
tisfatórios em relação à água potável permite observar que:

• a maioria dos Municípios que apresentam índices de Água Segura 
como “regular” ou “ruim” não apresentam o abastecimento de água 
e a coleta de esgoto universalizados e possuem altos índices de per-
das na distribuição de água;
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• os Municípios com menores índices de tratamento de esgoto si-
tuam-se nas faixas “regular” e “ruim” de segurança da água;
• em termos médios, os Municípios com resultados menos adequa-
dos de Água Segura apresentam índices inadequados de micro e 
macromedição, presença de coliformes totais fora do padrão e ex-
travazamentos de esgoto.

Ainda que o programa deva ser realizado de forma permanente e os 
presentes resultados sejam ainda preliminares, os resultados indicam que 
existe uma relação entre a qualidade final da prestação do serviço de sa-
neamento e a qualidade da água tratada, em termos do indicador de Se-
gurança da Água avaliado, o que justifica a adoção da qualidade da água 
como um importante critério auxiliar na avaliação da prestação global de 
serviços pelas agências reguladoras.

5. Eficiência energética
O Programa de Verificação da Eficiência Energética nos Sistemas de 

Recalque é composto pela avaliação termográfica e de vibração dos prin-
cipais conjuntos de recalque de água e esgoto dos Municípios associados. 

As inspeções de termografia e vibração em sistemas de água e esgoto 
de cada Município associado formaram um relatório completo contendo 
os resultados das análises, diagnósticos e eventuais providências neces-
sárias, que foram enviados aos prestadores de serviço e disponibilizados 
no site da ARES-PCJ.

As análises termográficas avaliam a temperatura de chaves, termi-
nais, contatores e demais dispositivos elétricos em alta e baixa tensões, 
permitindo identificar a iminência de problemas operacionais (inclusive 
interrupções) e perda de energia elétrica por potência reativa, indicando 
tanto a eficiência na prestação do serviço como no consumo de energia 
elétrica – principal insumo dos serviços de saneamento.

As Figuras 13 e 14 apresentam comparações entre as imagens visual e 
termográfica de alguns dos sistemas avaliados, destacando os pontos de 
maior temperatura e necessidade de intervenção. 
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Figura 13 – Exemplo de comparativo de imagens visual e termográfica 
em baixa tensão

Figura 14 – Exemplo de comparativo de imagens visual e termográfica 
em alta tensão

Os resultados obtidos pelas análises termográficas em 521 equipamen-
tos avaliados permitiram observar a necessidade de intervenção em cerca 
de 27% dos casos, dos quais quase a metade consistia na necessidade de 
intervenções urgentes, conforme ilustra a Figura 15.
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Figura 15 – Distribuição dos resultados das avaliações termográficas

As análises de vibração dos conjuntos girantes permitem identificar 
casos de desalinhamento, deficiências no acoplamento entre motores e 
bombas e falhas de aplicação, cuja solução permite minimizar falhas de 
abastecimento por interrupção, economizar energia elétrica pelo ganho 
de rendimento dos conjuntos de recalque e aumentar a vida útil dos sis-
temas.

A Figura 16 ilustra um dos resultados das análises realizadas, que per-
mitiu identificar anomalias significativas em um conjunto de recalque.
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Figura 16 – Exemplo de resultado de análise de vibração
 
Em termos de vibração dos conjuntos girantes, a análise permitiu ob-

servar que, dentre os 550 equipamentos avaliados, aproximadamente 23% 
apresentavam situações de alarme, dos quais dois terços necessitavam de 
intervenção urgente. A Figura 17 ilustra esta situação. 
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Bom Estado; 
366; 67%

Aceitável; 54; 
10%

Alarme I; 36; 
7%

Alarme II; 90; 
16%

Outra; 126; 
23%

Figura 17 – Distribuição dos resultados das avaliações de vibração

Os relatórios completos das análises foram remetidos aos prestadores 
para solução das providências eventualmente recomendadas, enquanto 
importantes fontes de perdas energéticas e/ou causas de problemas ope-
racionais, cuja solução implica diretamente na qualidade final dos servi-
ços de saneamento prestados.

Até agosto 2015, cerca de 40% dos problemas reportados pelo programa 
aos prestadores dos serviços de água e esgoto já haviam sido reparados, 
promovendo recuperação de energia elétrica e maior segurança nas ope-
rações desses sistemas.

Conclusões
Enquanto último setor da infraestrutura brasileira a ver definidas as 

bases para sua regulação e fiscalização, o saneamento básico apresenta 
uma grande diversidade de realidades e contextos que desafiam as teorias 
clássicas para o exercício de sua fiscalização técnica, sobretudo no rol dos 
Municípios associados à ARES-PCJ. 

Os programas de fiscalização técnica e monitoramento da prestação 
dos serviços de água e esgoto da ARES-PCJ enfrentam esse desafio ao 
inovar, exercendo as funções de fiscalizadora e polícia administrativa e, 
concomitantemente, contribuindo para com os prestadores em termos de 
avaliações e diagnósticos, apontando soluções para incremento da quali-
dade da prestação dos serviços.

Os resultados obtidos pelos programas no biênio 2013-2014 apontam 
para o sucesso das iniciativas, com produção de conhecimento inédito a 
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muitos dos Municípios que puderam, dessa forma, encontrar os caminhos 
para enquadramento às normas e procedimentos definidos pela ARES-PCJ 
para prestação dos serviços.
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A REGULAÇÃO COMO 
INDUTOR DE EFICIÊNCIA DO 
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CARLOS ROBERTO BELANI GRAVINA1

DANIELE BERTACO RAMIREZ2

 Introdução
A primeira vista e por meio de uma análise conjuntural do Estado bra-

sileiro, vê-se que a história do saneamento remonta ao Brasil Império, onde 
todas as atividades políticas, decisórias e conjunturais concentravam-se no 
governo imperial. É comum ainda, nos dias atuais, ser ouvida a expressão: 
“a culpa é do governo”, referindo-se a aquelas centralizações da época.

Pois bem, a maioria dos (atuais) prestadores de serviços de saneamento 
municipais foi constituída por “pedaços” dos respectivos governos e que 
tiveram seu início por volta dos anos 1970. Eram os antigos serviços de 
água, criados por extensão de secretarias ou departamentos e que englo-
bavam os “recursos hídricos” (expressão atual que não existia à época).

Com a “independência”, esses prestadores formados e compostos de 
mão de obra originária da máquina pública, trouxeram na bagagem ví-
cios e costumes que emperram o sistema produtivo desses prestadores até 
hoje. Esse processo de formação, lento e na maioria das vezes protecionis-
ta, arrasta-se por pelo menos quatro décadas.

Até que a sociedade venha reagir e compartilhar efetivamente, co-
brando seus direitos, essa rotina deverá sobreviver por pelo menos outras 
tantas décadas.

1  Diretor técnico da Ares-PCJ. Diretor superintendente do SAAE-Ambiental de Atibaia/
SP entre 2002 e 2011. Consultor na área de engenharia mecânica entre 1994 e 2001.Gerente de 
manutenção e produção CBPO/Odebrecht entre 1973 e 1994.
2  Bióloga e engenheira ambiental, especialista em gestão ambiental e mestre em 
saneamento pela Universidade Estadual de Campinas – Unicamp. Analista de fiscalização e 
regulação na ARES-PCJ.
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Tempo necessário para que as gerações atual e futura, ansiosas por mu-
danças, criem atitudes ou medidas de contingenciamento do setor, talvez, por 
meio da tecnologia; talvez, através de disputas territoriais; talvez, por meio de 
cobrança e pagamento pela escassez mundial da poderosa e vital água, base 
de todas as estruturas; talvez, por meio da simples mobilização em todo o pla-
neta para preservar, garantir e saber usar com inteligência a água…

 A história lembra que atitudes coletivas, independentemente de políti-
ca e/ou religião, acabam sendo tomadas por necessidades e/ou por conve-
niência e que efetivamente mudam o destino da sociedade local ou mes-
mo por influências internacionais, por exemplo:

• Muro de Berlim;
• Faixa de Gaza;
• Ouro Negro, o domínio do petróleo dos países produtores e seus 
mandantes e suas consequentes mudanças de regimes (monárqui-
co para democrático) situações de guerrilhas, golpes e/ou até que-
das de regimes centralizadores.

Enfim, tudo aquilo que possa interferir no patrimônio de um país (suas 
reservas) tem sido alvo de litígios e mudanças.

Mas, a água, como bem finito preconizado, com países já sofrendo pela 
falta ou dificuldade em obtê-la, como fica?

Todos precisam dela.
Não é questão ideológica ou de soberania, é de vida!
Temos que ter consciência ciência para não destruir e preservar os re-

cursos hídricos e o meio ambiente e a ciência de ter atitudes para garantir 
qualidade de vida por meio da água para as futuras gerações.

As Agências Reguladoras de Saneamento podem sim vir a ser os indu-
tores de eficiência e eficácia dos prestadores de serviço, impondo-lhes nor-
mas e, por meio delas, garantir uma prestação confiável e assim distribuir 
uma água segura.

1. A eficiência do saneamento no Brasil
O investimento em saneamento no Brasil ocorreu de forma pontual 

desde a época colonial, tendo um crescimento significativo a partir da 
década de 1970. Ainda hoje, o acesso ao saneamento básico encontra-se 
deficitário na maior parte do país, conforme dados do Plano Nacional de 
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Saneamento Básico de 2013. Da população com acesso adequado ao abas-
tecimento de água (167,5 milhões de habitantes), aproximadamente 148,5 
milhões de pessoas (86% dos habitantes do Brasil) são atendidas por rede 
de distribuição. 

A situação do afastamento dos esgotos sanitários é ainda mais crítica 
do que o acesso à água tratada. Em 2008, havia uma estimativa de que 
30% da população brasileira possuíam soluções inadequadas para o afas-
tamento de seus esgotos (lançamento em fossa rudimentar, rio, lago ou 
mar, ou outro escoadouro, ou não ter banheiro ou sanitário). Além disso, 
apenas 53% do volume de esgotos coletados recebiam algum tipo de trata-
mento, antes de sua disposição no ambiente. Tais dados demonstram que 
o Brasil ainda está marcado por grande déficit de acesso ao saneamento 
básico, principalmente na coleta, afastamento e tratamento dos esgotos 
sanitários.

Outro problema que atinge consumidores de companhias de sanea-
mento é a intermitência da entrega de água (paralisação ou interrup-
ção do abastecimento). No ano de 2010, foram registrados no SNIS 19,2 
milhões de domicílios atingidos com pelo menos uma intermitência no 
mês. Na região sudeste, pouco mais de 20% das economias foi atingido 
por essa ocorrência.

Além de problemas com a interrupção do abastecimento, a qualidade 
da água muitas vezes deixa a desejar. Dados de 2007 do Sisagua, relativos 
à qualidade dos serviços prestados no abastecimento de água, mostram 
que aproximadamente 30,3 milhões de brasileiros receberam água em suas 
residências, proveniente de 1.597 Sistemas Públicos de Abastecimento de 
Água – SAA que não atendiam plenamente aos padrões de potabilidade es-
tabelecidos pela Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde, a qual era a 
portaria de referência na época. Em 2008, esse número girou em torno de 
40,4 milhões de pessoas abastecidas, considerando os dados provenientes 
de 732 SAA. Esse cálculo foi considerado levando em consideração a popu-
lação atendida por sistemas que apresentaram, pelo menos, uma não con-
formidade com o estabelecido pela referida portaria vigente na época, em 
pelo menos metade dos resultados das análises realizadas, para o ano de 
referência. Para a região sudeste, no ano de 2007, dentre os 2.064 prestado-
res cadastrados no Sisagua, 548 apresentaram resultados não conformes, ou 
seja, algo em torno de 26,5% do total. Em 2008, para dados da mesma região, 
dentre os conformes, algo em torno de 5,5% dos prestadores.
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Ademais, faz-se necessário citar que além da defasagem dos serviços 
de saneamento em todo território brasileiro, a intermitência na presta-
ção dos serviços e as alterações na qualidade da água entregue para a 
população, existe igualmente o aspecto das elevadas taxas de perda de 
água já tratada nas redes de abastecimento e adutoras. Segundo o SNIS, 
o índice de perda gira em torno de 37% em todo Brasil. Também estão 
incluídas nesses 37% as perdas chamadas pelo SNIS de “não físicas”, que 
é a água que foi efetivamente utilizada, porém, não foi medida e deixou 
de gerar faturamento às empresas prestadoras do serviço. Essa perda 
compreende situações como erros de medição (hidrômetros inoperan-
tes, com submedição, erros de leitura, fraudes), ligações clandestinas e 
falhas no cadastro comercial.

É possível perceber que as dificuldades encontradas no setor de 
saneamento são inúmeras. Contudo, também essas circunstâncias 
demonstram a grande oportunidade de uma agência reguladora em 
auxiliar os Municípios regulados a melhorarem os seus índices de efi-
ciência, ainda que o caminho a ser percorrido seja longo, porém reple-
to de opções para o aperfeiçoamento dos processos de tratamento de 
água e esgotamento sanitário.

2. A experiência da Agência Reguladora PCJ
A Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, estabeleceu diretrizes 

nacionais para o saneamento básico, definindo saneamento como o con-
junto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abasteci-
mento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos e drenagem das águas pluviais urbanas.

Após três anos a citada lei foi regulamentada pelo Decreto nº 7.217, de 21 
de junho de 2010, que trouxe elementos para operacionalizar a execução 
dos serviços delineados.

A novidade introduzida no cenário nacional com a edição da norma e 
de seu regulamento foi a necessidade de planejamento, regulação e fisca-
lização dos serviços de saneamento básico por parte dos titulares, além 
de serem os responsáveis pela prestação dos serviços, quer seja por seus 
meios próprios ou por contratação de terceiros.

Dentro dessa nova gama de atribuições delineadas ganhou relevo nas 
discussões internas do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos rios Pira-
cicaba, Capivari e Jundiaí – Consórcio PCJ, a melhor forma de se implemen-



| 140

tar a regulação, já que se trata de atividade complexa e onerosa, além de 
precisar de pessoal qualificado e de estrutura adequada.

Vários ensaios de custos e de viabilidade foram feitos, chegando-se à 
conclusão que a figura do consórcio público era a mais adequada diante 
da autorização legislativa do art. 8º, da Lei nº 11.445/2007 (que permite aos 
titulares dos serviços públicos de saneamento a delegação da regulação e 
fiscalização, bem como da prestação de serviços).

Com considerável adesão dos Municípios da região, sempre arregimen-
tados e com apoio administrativo do Consórcio PCJ – associação civil par-
ceira que dispõe de credibilidade de 22 anos de atuação na conscientização 
regional – nasce a Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das 
Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES-PCJ.

Muitos são os desafios a serem enfrentados, desde a sensibilização da 
população sobre os benefícios da regulação, passando pelas assimetrias 
entre os consorciados, até a adaptação dos órgãos de controle a esse novo 
arranjo institucional, que é o consórcio público. E dentre os desafios en-
contrados está a necessidade da agência reguladora ser o elo entre a so-
ciedade e o prestador, priorizando a eficiência dos serviços prestados. E é 
dentro deste contexto que a ARES-PCJ tem implantado diversos progra-
mas que visam à melhoria dos serviços prestados ao consumidor, como os 
elencados a seguir:

2.1 Programa: Distrito de Medição e Controle (DMC) – con-
trole de perdas

A ARES-PCJ, em parceria com prestador e empresas especializadas 
realiza um projeto, denominado Distrito de Medição e Controle – DMC, 
que visa a controlar, monitorar e diminuir a perda de água em um bairro 
setorizado, a fim de reduzir ao máximo essas perdas e chegar a um per-
centual aceitável (desse parâmetro) utilizando as tecnologias disponíveis 
atualmente no mercado. Tal estudo pretende buscar as melhores aborda-
gens e as metas que possam posteriormente ser exigidas das empresas de 
saneamento básico na questão do controle de perdas. 

O projeto piloto em questão com duração de oito meses – no mes-
mo conceito utilizado na cidade de Saint Ambroix, na França, por meio 
da Agência Mediterrane/Cote D’Azur, e na qual os gestores conseguiram 
reduzir as perdas de água para um patamar de 35%, quando o percentual 
anterior era de 65%. Esse projeto deverá, por meio de monitoramento, per-
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mitir avaliar quais as melhores estratégias que minimizem as perdas e 
qual o potencial de diminuição, o que auxiliará no futuro as empresas 
reguladas pela ARES-PCJ a desenvolver suas próprias estratégias para au-
mentar sua eficiência e qualidade operacional, com menor custo. 

2.2. Programa: eficiência energética
Em vista de crise hídrica, a energia elétrica passou, desde o iní-

cio do ano de 2015, a ser a grande vilã dos prestadores. Tornou-se um dos 
componentes mais elevados dos gastos indiretos, pois demandou o acio-
namento das usinas térmicas para gerar energia extra em uma matriz 
energética alimentada, em grande parte, por usinas hidrelétricas e, desta 
forma, com a introdução das bandeiras tarifárias, apresentou valores de 
faturas superiores ao percentual de 50%.

Na tentativa de diminuir o impacto causado pelo aumento da ta-
rifa de energia elétrica, a ARES-PCJ iniciou um ciclo de capacitações para 
os prestadores associados, visando identificar e implementar ações corre-
tivas nas empresas de saneamento, que culminem no uso mais racional e 
eficiente da energia, o que, em última análise, irá acarretar na diminuição 
de custos de cada empresa. 

Na primeira etapa do programa, os entes regulados pela ARES-PCJ 
são incentivados a conhecer o seu processo de tratamento de água e es-
goto, dependendo da particularidade de cada Município, e a coletar dados 
que alimentarão o diagnóstico que embasará a tomada de decisões. Em 
posse desse diagnóstico será possível visualizar os potenciais de melhoria 
em cada processo e otimizar o uso de recursos financeiros.

O diagnóstico preliminar permite que ações meramente adminis-
trativas alavanquem a redução de custos com a energia elétrica, muitas 
vezes sem necessidade de utilização de grandes investimentos para atin-
gir tal objetivo. Como exemplo dessas ações, temos: readequar a deman-
da contratada de energia elétrica; reenquadramento tarifário no setor de 
energia; negociar tarifas com as companhias elétricas; alterar tensões de 
alimentação; desativar instalações sem uso; etc.

Contudo, não só ações administrativas poderão ser implementa-
das nos Municípios regulados. A troca das lâmpadas incandescentes em 
escritórios e instalações dos prestadores, por lâmpadas mais econômicas, 
é uma das estratégias que os prestadores poderão realizar em busca de 
uma melhor eficiência energética. Esse tipo de ação, que pode demandar 
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valores não disponíveis em alguns Municípios, também está sendo leva-
do em consideração, pois o projeto da ARES-PCJ prevê que os prestadores 
aprendam como captar recursos para realizar ações em eficiência energé-
tica.

2.3. Programa: monitoramento de pressão na rede
A ARES-PCJ sempre busca aperfeiçoar seus métodos de avaliação de 

desempenho em relação a aspectos da prestação dos serviços, inclusive a 
continuidade do abastecimento, o qual constitui a maior fonte de insatis-
fação dos usuários dos Municípios. Tradicionalmente, no setor de sanea-
mento, o acompanhamento da continuidade do abastecimento é realizado 
por meio de dados secundários como, por exemplo, por meio de reclama-
ções dos usuários ou pelo acompanhamento dos níveis de reservação, o 
que limita a possibilidade de antecipação de falhas e uma maior agilidade 
das ações para evitar ou mitigar os problemas de abastecimento. 

Uma das medidas implantadas em larga escala na Europa e que vem 
gradativamente sendo aplicada no Brasil é o monitoramento através de 
módulos de telemetria, para redução de perdas de água através da insta-
lação de Estações Piezométricas – EPZs com transmissão de dados para o 
monitoramento remoto das pressões nas redes de distribuição de água. 
Dessa forma, o projeto da ARES-PCJ pretende monitorar pressões em pon-
tos estratégicos dos Municípios regulados, a fim de que sejam diminuídas 
as interrupções e intermitências no abastecimento. As interrupções no 
abastecimento, além de limitar o acesso à água tratada, têm várias reper-
cussões negativas, tais como:

• aumento dos riscos de contaminação da água na rede, após o trata-
mento, uma vez que baixas pressões na rede podem proporcionar a in-
filtração de materiais presentes no solo para o interior das tubulações; 
• geração de esforços em decorrência de paralisações e restabeleci-
mentos frequentes que podem danificar a rede, fragilizando as tu-
bulações, que constitui a barreira física de proteção contra contami-
nações externas na fase de transporte da água, e podem provocar 
fissuras e rompimentos acompanhados de vazamentos, e aumen-
tando as perdas de água;
• motivação do uso pela população de fontes alternativas de água 
com procedência duvidosa;
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• redução da confiabilidade do fornecimento, incentivando a reserva-
ção domiciliar, que associada à falta de manutenção adequada, tem o 
potencial de elevar a quantidade de focos de doenças como a dengue 
e outras doenças relacionadas às contaminações nas caixas d’água;
• possíveis distorções nas medições dos hidrômetros em razão da 
passagem de ar nas ligações prediais, gerando desconfiança do vo-
lume faturado e motivando intervenções no sistema pelos usuários, 
com a instalação de equipamentos “eliminadores de ar”.

Logo, entre os benefícios esperados do programa, ao realizar o moni-
toramento da pressão em rede em Municípios regulados por essa agência 
são: a introdução de parâmetros mais precisos e abrangentes na mensu-
ração da qualidade dos serviços, resultando maior transparência sobre a 
qualidade do atendimento, além de proporcionar um maior conhecimen-
to do sistema. Dessa forma, o Município poderá melhorar suas estratégias 
de investimentos e proporcionar maior eficiência na gestão dos serviços.

2.4. Programa: manutenção preditiva – termografia
De acordo com o plano nacional de eficiência energética do Minis-

tério das Minas e Energia, de forma geral, o potencial de economia de 
energia elétrica em sistemas de saneamento é elevado, tendo em vista a 
existência de ingerências por parte dos prestadores de serviços. Dentre os 
fatores destacados no documento, um dos itens refere-se a “prevalência da 
manutenção corretiva em detrimento da preditiva e preventiva”. 

A termografia é uma técnica de monitoramento baseada na medição 
remota e interpretação da radiação infravermelha que é emitida por um 
corpo, permitindo identificar regiões ou pontos cuja temperatura encon-
tra-se alterada com relação a um padrão pré-estabelecido. A inspeção é 
feita com uma câmera especial que detecta o calor gerado e a interpreta-
ção compara com padrões pré-estabelecidos de temperatura.

Em visitas de inspeção programadas, realizadas pela ARES-PCJ aos Municí-
pios regulados, detectou-se que a maioria dos prestadores de serviço não realiza 
de maneira sistemática a manutenção preditiva de seus equipamentos.

Logo, esse programa procura identificar defeitos ou anomalias em pai-
néis e quadros elétricos, fusíveis de alta e baixa tensão, entre outros, antes 
de ocorrer uma falha do sistema produtivo, aumentando a segurança e 
confiabilidade dos sistemas de bombeamento, entre outros.
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Outros benefícios do programa são: diminuir a frequência e duração 
das intervenções corretivas emergenciais nas instalações; aumentar a efi-
ciência e eficácia da manutenção e reduzir os custos associados; reduzir os 
estoques em almoxarifado de peças sobressalentes; aumentar a vida útil 
dos equipamentos e instalações; reduzir custos operacionais; aumentar a 
qualidade do produto ou serviço fornecido, reduzir os riscos de incêndio 
devido a defeito em equipamentos ou instalações.

2.5. Programa: manutenção preditiva – vibração
O acompanhamento preditivo por análise de vibração tem como obje-

tivo principal identificar anormalidades operacionais do tipo desgaste e 
fadiga decorrentes de vibração em equipamentos, evitando assim falhas 
de natureza mecânica e, em alguns casos, elétrica. 

Dentre os defeitos detectados com a análise de vibração podemos ci-
tar: desbalanceamento em rotores e acoplamentos; desalinhamento em 
acoplamentos, polias e engrenagens; folgas em elementos de máquinas; 
falhas na lubrificação em rolamentos e mancais; defeitos em rolamentos 
(pista interna, externa, gaiola); defeitos em engrenagens (redutores de ve-
locidade).

Logo, a análise de vibração em equipamentos utilizados em saneamen-
to dos prestadores regulados pela ARES-PCJ pode trazer como resultado a 
eliminação de paradas não programadas por falha em máquinas rotativas 
monitoradas; a definição da necessidade de intervenção dos equipamen-
tos monitorados; o planejamento das intervenções nas máquinas monito-
radas e a redução dos custos da manutenção.

A vibração pode ser utilizada para avaliar a eficiência de equipamentos 
rotores em prestadores de serviços de saneamento (água e esgoto), sendo 
um instrumento de auxílio para a avaliação sistemática da eficiência da 
prestação de serviços.

3. Casos de sucesso das rotinas de fiscalização (não 
conformidades)

Em seus cinco anos de história, a ARES-PCJ já contabiliza vários casos 
de sucesso oriundos do seu programa de fiscalização, no qual os Muni-
cípios conveniados são fiscalizados semestralmente em relação aos seus 
sistemas de água e esgoto. Como parâmetro de fiscalização, é utilizada 
a Resolução ARES-PCJ nº 48, de 28 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre 
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a definição de não conformidades a serem verificadas na fiscalização da 
prestação dos serviços de água e esgoto, no âmbito dos Municípios asso-
ciados à Agência Reguladora PCJ. Dentre esses casos podemos observar a 
Figura 1, que apresenta tubulação de ventilação de um reservatório, cuja 
abertura pode propiciar a entrada de animais na água previamente tra-
tada, que não apresenta tela de proteção. Utilizando como base a Norma 
Técnica Brasileira – NBR 12217/1994 ─ Projetos de Reservatório de Distribui-
ção de Água para Abastecimento Público, a qual preconiza a utilização de 
telas de proteção contra entrada de animais em tubulação de ventilação, 
o prestador foi notificado e prontamente instalou o aparato, auxiliando 
na manutenção da qualidade da água a ser distribuída para a população 
(Figura 2).

Figura 1 − Tubulação de ventilação em reservatório sem tela de proteção.
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Figura 2 − Tubulação de ventilação em reservatório com tela de proteção.

A mesma NBR citada anteriormente (12217/1994) também preconiza 
que um reservatório deve ter tampa de inspeção interiça, com dispositi-
vo de travamento. É possível notar que a tampa de inspeção ilustrada na 
Figura 3 está quebrada e permite a entrada de água pluvial, poeira e ani-
mais no interior do reservatório. Após fi scalização, o prestador de serviços 
de saneamento foi notifi cado e prontamente instalou uma nova tampa 
capaz de barrar a entrada de agentes nocivos a boa qualidade da água 
(Figura 4).

Figura 3 − Tampa de inspeção quebrada.
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Figura 4− Tampa de inspeção trocada.

Outros problemas também foram detectados durante as fi scaliza-
ções realizadas pelos técnicos da ARES-PCJ. Alguns foram relativos à NBR 
12216/1992 ─ Projeto de Estação de Tratamento de Água para Abasteci-
mento Público. Tal norma preconiza que devem existir guarda-corpos de 
proteção em locais de circulação com altura superior a 2,0 m; locais com 
altura menor, porém potencialmente perigosos em casos de queda (canais 
com água em grande velocidade e ao redor de fi ltros) e em tanques com 
profundidade de água superior a 1,5 m. Em vista disso, durante procedi-
mento fi scalizatório, constatou-se em determinado Município que o de-
cantador da estação de tratamento de água não possuía guarda corpo, o 
que poderia confi gurar perigo para os trabalhadores da estação, conforme 
demonstrado na Figura 5. Em outro Município, a ausência de guarda corpo 
e de boas condições gerais da escada de acesso às bombas também foram 
detectadas (Figura 6). 
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Figura 5 − Decantador sem guarda-corpo.

Figura 6 − Instalação de bombas sem escada de acesso adequada.
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Novamente, após notificação da ARES-PCJ, ambos os Municípios reali-
zaram os ajustes técnicos necessários, conforme demonstrado nas Figuras 
7 e 8.

Figura 7 − Decantador com guarda-corpo instalado.

Figura 8 − Instalação de uma nova escada de acesso em condições ade-
quadas.

Por fim, uma das não conformidades frequentemente encontrada 
nas fiscalizações realizadas pela ARES-PCJ é a existência de vazamentos 
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nos sistemas de abastecimento de água. A Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 
2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, em 
seu art. 2º diz que os serviços públicos de saneamento básico serão pres-
tados com base em alguns princípios fundamentais, dentre eles a adoção  
de medidas de fomento à moderação do consumo de água. Em vista disso, 
pensando na efi ciência da prestação de serviços aos usuários, bem como 
na economicidade das ações de um prestador de serviços em saneamento, 
a ARES-PCJ recomenda que os vazamentos presentes em qualquer sistema 
de saneamento (elevatórias, adutoras, estações de tratamento e reservató-
rios de água) sejam efetivamente sanados. Na Figura 9, durante procedi-
mento de fi scalização, observou-se um vazamento em uma tubulação de 
uma estação de tratamento de água, o qual foi reparado após notifi cação 
(Figura 10).

Figura 9 − Vazamento em tubulação da ETA.
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Figura 10 − Tubulação consertada e sem vazamento.

Dessa forma, percebe-se a importância de uma agência regulatória na 
melhoria das condições de prestação de serviços de seus entes regulados, 
dado que a notificação de irregularidades encontradas pode levar o pres-
tador a reparar de forma efetiva os problemas identificados, sejam eles re-
lativos à segurança dos trabalhadores dos sistemas de saneamento, qua-
lidade da água enviada ao consumidor e economia de água previamente 
tratada que, consequentemente, traz também economia para as prestado-
ras de serviços em saneamento.

Conclusões
Como demonstrado nos tópicos anteriores, uma agência reguladora 

possui papel de suma importância para indução de eficiência dos pres-
tadores de serviços em saneamento, pois suas normas e regulamentos 
definem padrões e indicadores de qualidade, bem como requisitos opera-
cionais e de manutenção dos sistemas que auxiliam o prestador na manu-
tenção e no aumento da eficiência e eficácia de suas ações.

A ARES-PCJ, apesar de seu pouco tempo de existência, tem se esforçado em 
auxiliar os Municípios regulados a melhorarem sua eficiência, seja através 
de seus projetos pilotos, em suas rotinas de fiscalização de sistemas de abas-
tecimento de água e esgoto ou editando normas e resoluções com critérios e 
parâmetros de qualidade. O desafio é grande e a caminhada é longa, porém 
os primeiros passos já foram dados e os frutos já estão sendo colhidos.
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OS PLANOS MUNICIPAIS DE 
SANEAMENTO BÁSICO NO 
CONTEXTO DE ATUAÇÃO DA AGÊNCIA 
REGULADORA ARES- PCJ
FERNANDO GIRARDI DE ABREU1

LUDIMILA TURETTA2

Introdução
A Lei nº11.445/2007 instituiu no Brasil as diretrizes nacionais para sa-

neamento básico, tornou obrigatória a elaboração da Política e do Plano de 
Saneamento Básico pelos titulares dos serviços e obrigatoriedade de exer-
cício das funções de regulação e fiscalização dos serviços de saneamento 
básico através das agências reguladoras. Uma das funções das agências 
reguladoras é a verificação do cumprimento dos planos de saneamento 
elaborados pelo titular dos serviços de saneamento básico. Nesse sentido, 
a Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Pi-
racicaba, Capivari e Jundiaí – ARES- PCJ realizou nos Municípios regulados 
o acompanhamento dos investimentos de curto prazo previstos nos pla-
nos de saneamento básico. 

Nesse capítulo são apresentados contexto histórico do plano municipal 
de saneamento básico, situação dos planos municipais de saneamento bá-

1  Doutorando em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela Escola de Engenharia de 
São Carlos/Universidade de São Paulo – EESC/USP, mestre em Engenharia Hidráulica e Sanea-
mento pela Escola de Engenharia de São Carlos/Universidade de São Paulo – EESC/USP, enge-
nheiro ambiental pela Faculdades COC, gestor ambiental pela Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz – ESALQ e analista de fiscalização e regulação – Área Engenharia Ambiental da 
ARES-PCJ. 
2  Mestre em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela Escola de Engenharia de São 
Carlos/Universidade de São Paulo – EESC/USP, engenheira ambiental pela Universidade Fe-
deral de Viçosa – UFV e analista de fiscalização e regulação – Área Engenharia Ambiental da 
ARES-PCJ.
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sico na área de atuação da ARES-PCJ e os resultados do acompanhamento 
da execução e das metas a curto prazo previstas nos sistemas de abaste-
cimento de água e esgotamento sanitário e nos Municípios associados a 
Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Pira-
cicaba, Capivari e Jundiaí.

1. Contexto histórico do plano municipal de saneamento 
básico

De acordo com Cavalcanti (1987) e Saraiva (1987), as primeiras redes de 
distribuição de água e sistemas de esgoto surgiram nas décadas finais do 
século XIX nos Municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, numa es-
trutura em que o Estado funcionava como poder concedente dos serviços 
de saneamento a empresas estrangeiras, as quais se encarregavam da 
construção e posterior exploração dos mesmos.

Com a crescente urbanização e a deflagração da Primeira Guerra Mun-
dial, cresceu a insatisfação com essa forma de organização, de modo que o 
Estado passou, gradualmente, a intervir direto no setor e a chamar para si 
a tarefa de prover as populações urbanas com esses serviços.

Nos anos 1930, organismos nacionais ligados ao Estado e operando com 
recursos provenientes da União (muitas vezes a fundo perdido) foram os 
responsáveis pela criação e exploração dos serviços de saneamento. Po-
rém, essa estrutura mostrou-se insuficiente para atender a evolução da 
demanda. Assim, dois problemas se mostraram fundamentais: a insufi-
ciência de recursos (dada a demanda requerida) e a má alocação dos mes-
mos pela falta de coordenação entre os diversos organismos encarregados.

Durante a Segunda Guerra Mundial, foi criado o Serviço Especial de 
Saúde Pública – Sesp, com o objetivo de sanear as regiões dos vales dos rios 
Amazonas e Doce, protegendo assim as populações que produziam maté-
rias-primas necessárias à guerra: borracha, mica e quartzo. Dessa forma, o 
Sesp desempenhou um papel importante do ponto de vista técnico e orga-
nizacional, e continuou ativo após a guerra ao estender seus serviços a ou-
tras regiões e promover treinamento e conhecimento a técnicos brasileiros. 

Essa evolução demarcou um ponto de ruptura com a estrutura orga-
nizacional que o sistema operava anteriormente. O Sesp foi ainda o pre-
cursor, já no pós-guerra, no fortalecimento do poder municipal quanto 
às decisões no campo do saneamento, sendo inclusive o primeiro órgão a 
firmar convênios junto aos Municípios para construção, financiamento e 
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operação de sistemas, com recursos provenientes de fundos rotativos for-
mados com dinheiro público que previam o retorno das aplicações.

Em 1960, o Sesp transformou-se em fundação e consolidou o processo 
de organização dos serviços de saneamento tendo por base o poder muni-
cipal, através de autarquias ou via administração direta. O fortalecimento 
dessa instituição se deu com formação de novos fundos com recursos tri-
butários da União e com empréstimos de agências internacionais como o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.

Apesar dos avanços, os problemas da estrutura anterior continuavam 
presentes: os recursos permaneciam escassos frente aos montantes re-
queridos, enquanto a municipalização dos serviços, a despeito de ser favo-
rável do ponto de vista da observância das peculiaridades de cada região 
quando da tomada de decisões, não viabilizava uma coordenação de es-
forços das diversas esferas de poder. As consequências disso foram: a falta 
de uma visão nacional do setor; a baixa capacidade técnica e financeira 
que os Municípios de baixa renda tinham para enfrentar tal problema, e 
a baixa confiabilialidade dos mecanismos de controle dos resultados, que, 
assim, perdiam eficiência. Destaca-se aqui que na década de 1960 o Brasil 
ocupava o penúltimo lugar na América Latina em termos de saneamento 
básico, com 50% dos domicílios abastecidos com água e 25% com esgotos 
(BIER, PAULANI e MESSENBERG, 1988).

Com o golpe militar de 1964, a reforma tributária imposta pelo gover-
no concentrou os recursos de impostos na esfera federal e, consequente-
mente, a estrutura municipalizada dos serviços de saneamento começou 
a enfrentar problemas. Essas recomendações foram endossadas pelo Pro-
grama Estratégico de Desenvolvimento – PED 1968-1970, que recomenda: 
centralização das decisões na esfera federal; limitação das aplicações a 
fundo perdido; instituição de um sistema de financiamento autossusten-
tado (via tarifas) com captação autônoma de recursos em relação ao orça-
mento fiscal.

Nessa nova filosofia, criou-se, em 1967, o Fundo de Financiamento para 
Saneamento – Finase, com diversos fundos federais e empréstimos exter-
nos, e sua gestão ficou a cargo do Banco Nacional da Habitação – BNH com 
a criação, em 1968, do Sistema Financeiro do. Saneamento – SFS.

O SFS reunia em uma única entidade a maior parte dos recursos des-
tinados ao setor de saneamento. Assim o SFS, através do BNH, passou a 
coordenar, normalizar e fiscalizar ações de recursos das diversas esferas 
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de poder destinada à área. Para isso, implementou o Programa de Finan-
ciamento para o Saneamento – Finansa, instrumento mobilizador de re-
cursos do BNH (provindos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS e das cadernetas de poupança).

Esse arcabouço institucional destinava-se, em última instância, à cria-
ção e ao fortalecimento, em cada Estado, das Companhias Estaduais de 
Saneamento Básico – Cesb, que seriam as companhias estaduais respon-
sáveis pela implantação, ampliação, melhoria e cooperação dos sistemas 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário, além de ser o mutuá-
rio final de todos os empréstimos oriundos dos recursos mobilizados pelo 
SFS através do Finansa.

Portanto, inaugurava-se uma nova etapa: depois das empresas estran-
geiras, do Estado funcionando como poder concessionário e da municipa-
lização, agora as empresas estatais, organizadas em cada Estado da Fede-
ração, tornavam-se concessionárias dos serviços de saneamento.

Sob essa nova estrutura, institucionalizou-se em 1971 o Plano Nacional 
de Saneamento – Planasa com o objetivo de eliminar o déficit de sanea-
mento no Brasil e sustentar, de forma permanente, o equilíbrio entre ofer-
ta e demanda desses serviços. A ideia principal era desenvolver as Cesb 
enquanto empresas de alta performance, enquanto os governos dos Es-
tados deveriam encarregar-se de conseguir a adesão dos Municípios ao 
Planasa, o que significava a entrega dos serviços locais de água e esgoto à 
gestão das Cesb.

A partir da institucionalização do Planasa, os recursos destinados ao 
setor de saneamento vão se originar fundamentalmente de empréstimos, 
sendo inexpressiva a participação dos recursos a fundo perdido, eviden-
ciando que a lógica da autossustentação financeira (por meio de tarifas) 
passa a presidir as tomadas de decisão no âmbito do Planasa. Além disso, o 
Planasa previa que, assim que o déficit de saneamento fosse eliminado, os 
Fundos Estaduais de Amparo – FEA ao setor deveriam estar capitalizados de 
forma a financiar os investimentos apenas com o retorno dos empréstimos, 
prescindindo assim dos recursos estaduais. O próprio BNH deveria gradual-
mente sair do sistema na medida em que os fundos estaduais gerassem em 
fluxo de retorno capaz de suportar integralmente o programa. Quando esse 
montante chegasse, o sistema então resultante seria autossustentável.

Portanto, o sucesso do modelo Planasa estava condicionado à viabilida-
de econômico-financeira das concessionárias estaduais. A médio e longo 
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prazos, as tarifas, única fonte de receita das Cesb, deveriam ser suficien-
tes para manter os sistemas em funcionamento (incluindo-se aí a depre-
ciação) e fazer face aos serviços da dívida contraída junto aos SFS. Ao se 
capitalizarem, teriam então condições de financiar a continuidade dos 
investimentos no setor, podendo, inclusive, dispensar a participação dos 
recursos tributários dos Estados.

Em 1971, ano de sua implementação, o Planasa contava com 230 Muni-
cípios integrados aos serviços de abastecimento de água e seis Municípios 
ao sistema de esgotamento sanitário, sendo que, após três anos (1974), esse 
número passou para, respectivamente, 1.029 e 96 Municípios; em 1984, 
para 3.900 e 447 Municípios, o que representava 80% do total da popu-
lação urbana abastecida com água e 72% da população total servida por 
esgoto vinculado ao Planasa, evidenciando a centralização ocorrida com o 
advento desse programa.

Com relação aos investimentos aplicados no âmbito do Planasa em 
água e esgoto, verifica-se que os investimentos financiados pelo SFS cres-
ceram, em termos reais, a uma média geométrica de 25% ao ano até 1981, 
apresentando, a partir daí, uma queda brusca que os leva, em apenas três 
anos, a retroagir aos níveis de 1974.

Esse retrocesso de investimentos se deu pela recessão enfrentada pelo 
país a partir de 1981 e pela moratória do México em 1982, que gerou, res-
pectivamente, um grande volume de saques do FGTS, principal fonte de 
recursos para financiamento do BNH, e a diminuição dos empréstimos 
externos.

Além disso, o governo passou a utilizar as tarifas públicas como amor-
tecedoras de tensões inflacionárias, reduzindo, no caso da Sabesp, a tarifa 
média em 16% em termos reais no biênio 1983-1984, além da recessão ter 
reduzido o nível de consumo dos serviços. Esses fatos levaram as Cesb a 
um rápido endividamento, comprometendo todo o arcabouço institucio-
nal montado no pós-64 para desenvolver o setor de saneamento no país 
(Augusto, 1987).

As metas traçadas pelo Planasa em sua criação indicavam que, em 
1980, 80% da população urbana deveriam estar abastecidas com água e 
50% atendidos por serviços de esgoto. Ainda que com certo atraso, a meta 
traçada para abastecimento de água foi atingida em 1984; já para o esgo-
tamento sanitário, essa meta ficou aquém dos objetivos, atingindo apenas 
32% da população urbana em 1984.
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Essa disparidade encontra explicação na filosofia atribuída ao programa, 
uma vez que o retorno do capital investido em água é mais rápido do que o 
investido em esgoto, já que o custo per capita dos sistemas de esgoto é o dobro 
do custo per capita dos sistemas de abastecimento de água (Fagnani, 1983).

Da extinção do modelo Planasa, em 1987 ao advento da Lei Nacional de 
Saneamento Básico – LNSB, em 2007, estendeu-se por vinte anos uma la-
cuna institucional em que a falta de coordenação das políticas institucio-
nais e de investimentos somada ao constante crescimento da população, 
notadamente a urbana, mantiveram perene a carência de recursos e de 
organização do setor durante essas décadas. 

Em 1991, foi proposto um primeiro projeto de lei (PL no 53) que dispunha 
sobre a Política Nacional de Saneamento. Em 1992, a Assembleia Legislati-
va do Estado de São Paulo aprovou a lei no 7.750, que dispõe sobre a política 
estadual de saneamento, que determinou a elaboração de um Plano Esta-
dual de Saneamento e instituiu o Sistema e o Fundo Estadual de Sanea-
mento. Em 1993, passa a tramitar no Congresso Nacional o PL 53/91, sendo 
aprovado pelo congresso em 1994 e vetado integralmente pelo executivo. 
Em 1995, o governo divulga a Política Nacional de Saneamento – PNS. De 
acordo com o Ministério do Planejamento e Orçamento (1997), o PNS busca 
promover, dentre outros, “a mobilização de esforços políticos e de recursos 
financeiros para a universalização do acesso aos serviços e institucionali-
ze os instrumentos de regulação e controle necessários à adequada pres-
tação desses serviços”.

Esse vazio institucional e falta de coordenação política das esferas go-
vernamentais trouxeram prejuízos para o setor, principalmente pela falta 
de continuidade das políticas públicas do setor, que sofrem extremas mu-
tações de um governo ao outro. 

2. Planos de saneamento básico
A Lei nº 11.445/2007, conhecida como a Lei de Saneamento Básico, tor-

nou obrigatória a elaboração da Política e do Plano de Saneamento Básico 
pelos titulares dos serviços. Ademais, o Decreto nº 7.217/2010, alterado pelo 
Decreto nº 8.211/2014, determinou que, a partir de 2016, o acesso a recursos 
da União, quando destinados a serviços de saneamento básico, estará con-
dicionado à existência de Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB.

De acordo com o inciso I do art. 2º e todo o conteúdo do art. 19 da LNSB, 
é fundamental, respeitadas as diferenças e especificidades regionais e lo-
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cais, que os planos tenham conteúdos mínimos previstos de forma a se 
articular com o esforço nacional, visando a universalização do acesso ao 
saneamento básico.

De acordo com o art. 12 da Resolução Recomendada nº 75 de 2 de julho 
de 2009 do Conselho das Cidades, que trata da política e do conteúdo míni-
mo dos Planos de Saneamento Básico, a União deve “considerar o conteúdo 
desta resolução na definição de seus programas de investimentos a título 
de condicionantes para o apoio à implementação de planos” (MINISTÉRIO 
DAS CIDADES, 2009).

O Plano Nacional de Saneamento Básico – Plansab estabelece macro 
diretrizes e estratégias relativas, dentre outras, ao investimento público 
e cobrança dos serviços de saneamento básico. São diretrizes fundamen-
tais, que visam, dentre outros avanços, assegurar fluxo estável de recur-
sos financeiros para o setor e mecanismos para sua eficiente utilização e 
fiscalização, com base no princípio de qualificação dos gastos públicos e 
da progressiva priorização de investimentos em medidas estruturantes. 

Das macro diretrizes decorrem estratégias que deverão ser observadas 
na execução da Política Federal de Saneamento Básico durante a vigência 
do Plansab, tanto na execução dos programas e ações como no cumpri-
mento das metas estabelecidas e nas demais ações inerentes à política 
pública do setor. As diretrizes para a definição da política e elaboração do 
plano de saneamento básico elaboradas pelo Ministério das Cidades ex-
plicita o papel da ARES-PCJ também como uma das corresponsáveis pela 
execução do PMSB: 

Caso a administração municipal não disponha de técnicos quali-
ficados em todas as áreas disciplinares e/ou em número suficien-
te para compor o Comitê Executivo, o mesmo poderá contar com 
a participação de profissionais contratados ou cedidos, especifica-
mente para este fim, por instituições conveniadas, inclusive uni-
versidades, entidade reguladora delegada e outros entes da Federa-
ção. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2011).

2.1. Os planos municipais de saneamento básico na área de 
atuação da ARES-PCJ 

A Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Agência Reguladora PCJ, ou simplesmente 
ARES-PCJ) é um consórcio público, na forma de associação pública e com 
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personalidade jurídica de direito público interno, de natureza autárquica, 
integrante da administração indireta de todos os Municípios consorcia-
dos, com independência decisória e autonomia administrativa, orçamen-
tária e financeira. Foi criada em 6 de maio de 2011, para promover e zelar 
pela eficiência econômica e técnica dos serviços públicos de água e esgoto, 
propiciando aos seus usuários as condições de regularidade, continuidade, 
segurança, atualidade e universalidade.

 A ARES-PCJ atua no âmbito do território dos Municípios integran-
tes do consórcio público, nos termos do art.4º, § 1º, inc. I, da Lei Federal nº 
11.107/2005, tendo sido criada com a finalidade de regular e fiscalizar os 
serviços públicos de saneamento nos Municípios associados, mediante 
gestão associada de serviços públicos.

As atividades de fiscalização são exercidas com vistas à verificação 
contínua dos serviços regulados. Têm como objetivo apurar se estão sendo 
efetivamente prestados de acordo com as normas legais e regulamentares 
pertinentes, e principalmente:

• sistematizar e analisar as informações previamente recebidas;
• realizar diagnóstico da área operacional;
• observar aspectos da prestação dos serviços: regularidade, conti-
nuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia 
de acordo com as normas técnicas regulamentares;
• verificar o cumprimento da legislação em vigor e do contrato de 
concessão nas áreas operacional e comercial, além da verificação 
dos planos municipais de saneamento.

De acordo com a Lei nº 11.445/2007, no art. 20, parágrafo único, “incum-
be à entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços a verificação do cum-
primento dos planos de saneamento por parte dos prestadores de serviços, 
na forma das disposições legais, regulamentares e contratuais”. 

Hoje a ARES-PCJ conta com 51 Municípios em sua área de atuação, dos 
quais 25 possuem PMSB. A Tabela 1 apresenta os Municípios associados à 
ARES-PCJ que contam com planos de saneamento.
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Tabela 1 – Municípios associados que possuem plano de saneamento
Município Ano do PMSB
Amparo 2012
Araraquara 2014
Artur Nogueira 2015
Atibaia 2010
Campinas 2013
Capivari 2014
Cerquilho 2011
Indaiatuba 2013
Iracemápolis 2012
Limeira 2013
Mogi Mirim 2014
Monte Alegre do Sul 2014
Nova Odessa 2012
Paraibuna 2012
Pedreira 2013
Piracicaba 2010
Pirassununga 2012
Rio Claro 2014
Rio das Pedras 2010
Salto 2011
Santa Barbara d’Oeste 2010
São Pedro 2013
Sumaré 2013
Tietê 2013
Vinhedo 2012

Dentro do contexto explicitado acima, foram enviados questionamen-
tos relativos ao andamento dos investimentos em saneamento a serem 
realizados no horizonte do plano de curto prazo para os Municípios regu-
lados pela ARES-PCJ. No universo dos planos de saneamento, o horizonte 
de curto prazo foi estipulado, em média, para o período de quatro anos, 
tendo em vista que a revisão do PMSB deve ser realizada em espaço de 
tempo não superior a esse. Os questionamentos foram encaminhados em 
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agosto de 2014 para 12 Municípios que possuem PMSB elaborados, apre-
sentados em audiência pública e aprovados por decreto ou lei, sendo assim 
considerados de fato um instrumento da política pública municipal. As 
ações foram classificadas como: em andamento; concluída; não realizada; 
a revisar. 

Foram obtidas informações de uma amostra de 181 ações na área de 
abastecimento de água e 187 ações em esgotamento sanitário, totalizando 
368 ações. Os Municípios participantes desta rodada de questões foram: 
Atibaia, Cerquilho, Iracemápolis, Limeira, Mogi Mirim, Nova Odessa, Pira-
cicaba, Rio das Pedras, Salto, São Pedro, Tietê e Vinhedo. 

A Tabela 2 demonstra as atividades realizadas pelos Municípios de 
acordo com a autodeclaração do Município quanto ao status do andamen-
to de cada ação no horizonte de curto prazo.

Tabela 2 – Ações do PMSB realizadas no curto prazo 
por 12 Municípios associados

Fases Água Esgoto Total (Água/Esgoto) Percentual
Em andamento 73 43 116 32%
Concluída 19 41 60 16%
A revisar 35 73 108 29%
Não executada 54 30 84 23%
TOTAL 181 187 368 100%

Nota-se que 52% das ações não foram executadas ou necessitam de re-
visões já no horizonte do curto prazo, demonstrando a ineficiência deste 
instrumento de gestão para o planejamento das ações para a melhoria do 
desempenho e para a universalização do saneamento municipal.

Nos investimentos previstos no sistema de esgotamento sanitário, ob-
serva-se que, de acordo com informações do prestador de serviços, 39% 
precisam ser revisados. Com relação ao sistema de abastecimento de água, 
40% dos investimentos previstos estão em andamento, sendo que somen-
te 16% dos investimentos previstos em água e esgoto já foram concluídos.

Face às dificuldades que apresentam os prestadores públicos de sanea-
mento, principalmente com relação à falta de recursos, tanto humanos 
quanto financeiros, para a adequação de tais planos às particularidades 
dos Municípios, é necessária a revisão para adequação desses planos de 
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modo a se adaptarem também ao conteúdo mínimo estabelecido pelo 
Conselho das Cidades, com projeções de investimentos coerentes e que 
possam então tornar-se instrumentos de gestão assertivos e norteadores 
do planejamento e para fiscalização de seu cumprimento.

As projeções das demandas por esses serviços deverão ser estimadas 
para o horizonte de vinte anos, considerando a definição de metas de: cur-
to prazo (de 1 a 4 anos), médio prazo (entre 4 e 8 anos) e longo prazo (acima 
de 8 e até 20 anos), de modo a compatibilizar as carências na área de sa-
neamento básico dos Municípios com as ações do PMSB. 

As disponibilidades e demandas futuras de serviços públicos de sanea-
mento básico no Município e as alternativas de intervenção e de mitiga-
ção dos déficits e deficiências na prestação dos serviços poderão estabele-
cer os cenários alternativos nos horizontes temporais do plano. 

A partir dos resultados das propostas de intervenção nos diferentes 
cenários, deve-se selecionar o conjunto de alternativas que promoverá a 
compatibilização quali-quantitativa entre demandas e disponibilidade de 
recursos.

Face à grande quantidade de ações que não foram executadas ou ne-
cessitam de revisão frente às metas estabelecidas no PMSB de acordo com 
o próprio prestador de serviço, evidenciou-se a importância em se analisar 
as demandas de investimentos previstas pelo setor no curto prazo de ma-
neira determinística. 

Para avaliar as necessidades de cada serviço de água, optou-se por 
estudar os investimentos contidos nos PMSB dos Municípios associados 
para diagnosticar a situação demandada por cada Município. O horizonte 
de tempo escolhido foi o curto prazo, com tempo médio adotado de quatro 
anos para tal período, sendo esse o limite para a realização de revisão do 
PMSB via audiência pública. 

Foram utilizados 24 PMSB para compor a análise, tendo em vista que 
em três deles houve dificuldades para estabelecer o horizonte temporal. A 
Figura 1 apresenta a demandada total de investimentos necessários aos 
Municípios para cumprirem as exigências estabelecidas pelos titulares do 
saneamento aos responsáveis pela água e esgoto.
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Figura 1 – Demanda total de investimentos no curto prazo

Pela Figura 1, percebe-se a necessidade de 1.448 milhões de reais num 
horizonte médio de quatro anos, o que representaria a demanda de 
366.836.274 reais anuais de investimentos no setor para os 24 Municípios 
analisados. Ainda cabe destaque o relativo equilíbrio entre a demanda de 
investimentos no sistema de abastecimento de água e no sistema de esgo-
tamento sanitário, que distam recursos entre si da ordem de 148 milhões 
de reais ou 10% do montante total de recursos demandado.

Para perceber as necessidades intrínsecas a cada sistema, essas foram 
subdivididas em seis categorias: captação; estação elevatória; produção/
tratamento; rede; reservação; outros. Todas as ações ou medidas elenca-
das no plano de investimentos do horizonte curto prazo dos 24 PMSB ana-
lisados foram categorizados dentre esses subsistemas. O resultado dessa 
tabulação de dados é apresentado na Figura 2.
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Figura 2 – Demanda de investimentos no curto prazo por subsistema

Pela Figura 2, percebe-se que os maiores investimentos encontram-se, 
respectivamente, em tratamento e em redes de esgoto, demonstrando que, 
apesar dos avanços das últimas décadas, o tratamento de esgotos ainda 
representa a demanda mais urgente de recursos no horizonte apontado.

Com relação ao sistema de abastecimento de água, as redes de distribui-
ção configuram-se como o subsistema que demanda maiores investimen-
tos, superando pelo dobro a demanda por novas Estações de Tratamento de 
Água – ETAs. Esse diagnóstico demonstra a grande urgência de reformas es-
truturais nas redes de abastecimento frente às elevadas perdas físicas dos 
sistemas que, caso mitigadas, poderiam postergar a necessidade de novas 
unidades de tratamento para aumento da produção de água.

Destaca-se ainda a pequena parcela demandada de recursos destina-
dos a reservação de água, o que demonstra o baixo custo desse tipo de 
investimento frente aos demais, configurando-se uma boa relação custo-
-benefício devido a, dentre outros: diminuição das perdas físicas de água, 
pela regularização das pressões na rede de abastecimento; e eficiência 
energética do sistema, com a redução da carga motriz demandada nos 
horários de pico, denominados pelas companhias elétricas como oro-sa-
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zonais. Além disso, com a atual diminuição da vazão dos rios da região 
das bacias PCJ, a reservação adequada de água no sistema poderia mitigar 
os efeitos de possíveis rodízios ou racionamento de água nos Municípios 
em questão. A Figura 3 apresenta as demandas de investimentos no curto 
prazo dos Municípios associados.

Figura 3 – Percentual de demanda de investimentos no curto prazo por sistema

Pelo gráfico, é possível perceber a grande discrepância de demanda de 
investimentos no curto prazo de acordo com o sistema. Essa discrepância 
demonstra que, apesar de na escala regional os investimentos possuírem 
relativa similaridade em termos de demanda, como apresentado na Figu-
ra 2, de maneira individualizada as discrepâncias são enormes, com Mu-
nicípios aplicando um mínimo de 12% dos investimentos em água e 5% de 
investimentos em esgoto.

Para estabelecer maior espacialidade e localizar as maiores deman-
das por investimentos, optou-se por utilizar um indicador comum para 
categorizar a demanda de investimentos dos Municípios. Essa variável 
foi necessária para estabelecer uma unidade de medida entre a heteroge-
neidade de realidades presentes na região. Assim, atribuir apenas valores 
absolutos poderia trazer resultados poupo conclusivos.
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A variável escolhida foi a razão do montante de investimentos demandados 
por ano no curto prazo pelo número de economias presentes no Município. 

Figura 4 – Demanda de investimentos no curto prazo por Município

Pela Figura 4 percebe-se a grande variação de demanda de investi-
mentos anual por economia, sendo o máximo de R$ 937/economia e o 
mínimo de R$ 75/economia. Esses números refletem a demanda de in-
vestimentos em água e esgoto no período curto prazo para o Municí-
pio, ou seja, quanto maior o número, maior o valor que cada economia 
deverá desempenhar para cumprir com a meta. Esse modelo pode ser 
aplicado nos casos em que as tarifas praticadas são a principal fonte de 
autossustentação dos prestadores de serviços, como foi o modelo arqui-
tetado pelo Planasa.

Valores elevados induzem a necessidade de realizar financiamentos 
com órgãos de fomento, sejam eles a fundo perdido (ex. Orçamento Ge-
ral da União – OGU); com contrapartida (ex.: Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos – FEHIDRO); ou a título de empréstimos com taxas subsidiadas 
(ex.: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES), já 
que as tarifas pagas pelos usuários não seriam suficientes para cumprir 
com tais obrigações. Exemplo: para alcançar o máximo obtido dentre os 
Municípios analisados (R$ 937,00/economia), seriam necessários R$78,00/
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economia ao mês, em 12 meses, apenas para empreender os investimentos 
previstos no PMSB de água e esgoto.

Porém, essa situação é factível e pode tornar-se real, tendo em vista que 
os ganhos com eficiência provenientes de investimentos no setor, princi-
palmente àqueles vinculados às perdas de água e à eficiência energéti-
ca, podem ser utilizados para a amortização da dívida, configurando-se 
assim em um efetivo “mecanismo que induza a eficiência e eficácia dos 
serviços e que permita a apropriação social dos ganhos de produtividade”, 
conforme art. 21, IV da Lei Federal nº 11.445/2007.

Conclusão
O setor de saneamento passou por profunda discussão ao longo de sua 

história no Brasil, desde meados do século XIX até os dias atuais. As diver-
sas políticas públicas aplicadas ao setor têm como característica marcante 
a não continuidade das ações ao longo do tempo, iniciando novos e longos 
processos a cada ciclo político. A questão da titularidade já passou por di-
versas situações, desde organismos internacionais, no final do século XIX, 
até centralização nacional, estadual e por fim municipal, sendo que tal 
discussão está longe de chegar ao fim, tendo em vista recente decisão do 
Supremo Tribunal Federal – STF (ADI 1842), que decidiu que a gestão dos 
serviços de saneamento deve ser compartilhada entre Estados e Municí-
pios em regiões metropolitanas e microrregiões.

O longo período sem uma política nacional que fizesse jus ao setor tor-
nou-se um empecilho aos prestadores no tocante à definição de prioridade de 
realização de planos de longo prazo para o setor. Investimentos do tipo “tapa-
-buraco” foram os mais utilizados, ou seja, investimentos sem planejamento, 
acompanhamento dos resultados e definição de prioridades. Essa falta de pla-
nejamento sucateou a estrutura do setor, em decorrência da falta de investi-
mentos frente ao constante crescimento da população urbana do país. 

O PMSB é uma primeira tentativa de estabelecer mecanismos descen-
tralizados de controle das prioridades de investimentos na esfera muni-
cipal, estabelecendo mecanismos claros de acompanhamento de metas, 
função legalmente atribuída às agências reguladoras de saneamento. 
Porém, esta pesquisa demonstrou a baixa eficácia desse plano enquanto 
instrumento de política pública municipal, tendo em vista a considerável 
porcentagem de investimentos não realizados ou a realizar, assim como a 
grande demanda de investimentos do curto prazo estabelecidos para os 
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Municípios, o que pode gerar dificuldades de cumprimento das metas em 
cenário econômico nacional desfavorável. Portanto, o plano deve possuir 
mecanismos financeiros, tarifários e de indução à eficiência muito bem 
estabelecidos dentro do cronograma de objetivos e metas do prestador 
de serviço, assim como os serviços de água e esgoto devem investir em 
pessoal qualificado para a elaboração de bons projetos para obtenção de 
recursos junto aos órgãos de fomento.
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A REGULAÇÃO DOS
RESÍDUOS SÓLIDOS 
DÉBORA FARIA FONSECA1

MARCELO OLIVEIRA SANTOS BACCHI2

Introdução
A Lei Federal nº 11.445/2007 estabeleceu que as atividades de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos, embora segregadas, devam consti-
tuir um conjunto integrado da limpeza urbana e manejo de resíduos sóli-
dos, sob a titularidade do Município, a serem reguladas por ente específi-
co, aplicando-se a regra de sustentabilidade financeira.

No entanto, a regulação dos serviços de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos é incipiente e carece de implementação, que demanda a 
elaboração de normas acerca das atividades de regulação técnica dos ser-
viços, econômica, fiscalização, normatização e ouvidoria (ABAR, 2014).

Este artigo apresenta a situação dos serviços de resíduos sólidos no 
Brasil, delineando seu diagnóstico, ordenamento jurídico, regimes de 
prestação e modalidades de cobrança vigentes. Ressalta, igualmente, os 
papéis dos atores envolvidos, especialmente os dos titulares e dos entes 
reguladores, para garantir eficiência e sustentabilidade econômica a esta 
prestação. São apontados os desafios atuais das agências reguladoras para 
a elaboração de normas de regulação de serviços de limpeza urbana e ma-
nejo de resíduos sólidos, que devem considerar distintas naturezas e ca-
racterísticas, bem como os impactos quantitativos e qualitativos de sua 

1  Bióloga e mestre em Biotecnologia pela Universidade Federal de São Carlos, douto-
ra em Ciências (área: Engenharia Hidráulica e Saneamento) pela Escola de Engenharia de São 
Carlos da Universidade de São Paulo – EESC/USP e analista de fiscalização e regulação da ARES 
-PCJ.
2  Engenheiro civil e especialista em gerência e racionalização na construção civil pela 
Escola de Engenharia de Piracicaba – EEP e analista de fiscalização e regulação da ARES-PCJ.
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prestação na saúde pública, no ambiente urbano e na qualidade de vida 
dos munícipes. À luz deste contexto, é apresentada a experiência na fis-
calização e regulação dos resíduos sólidos urbanos edificada durante os 
três primeiros anos de funcionamento do Escritório Regional de Apoio da 
Agência Reguladora PCJ – ARES-PCJ no Município de Piracicaba, SP.

1. O arcabouço jurídico da regulação dos resíduos sóli-
dos no Brasil

O marco regulatório dos serviços de saneamento básico no Brasil, a Lei 
nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, denominada Lei Nacional de Saneamen-
to Básico – LNSB, ampliou esse conceito, anteriormente restrito aos ser-
viços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, para incluir a 
gestão de drenagem urbana e de resíduos sólidos. 

A Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, instituiu a Política Nacional de Re-
síduos Sólidos – PNRS e recepcionou a LNSB especificamente no que se refere 
aos resíduos sólidos. Disciplinou o manejo de seus diversos tipos, ressaltan-
do a necessidade de sua gestão integrada (SILVA, 2013), isto é, o “conjunto de 
ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma 
a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, 
com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável”.3

O titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resí-
duos sólidos, isto é, o Município, 

é responsável pela organização e prestação direta ou indireta desses 
serviços, observados o respectivo plano municipal de gestão inte-
grada de resíduos sólidos, a Lei nº 11.445, de 2007, e as disposições 
dessa lei e seu regulamento.4

Nesse âmbito, sua única função indelegável é o planejamento: a ela-
boração do Plano Municipal de Saneamento Básico e o Plano de Geren-
ciamento Integrado de Resíduos Sólidos. Esses dois instrumentos opera-
cionalizam os conceitos de gestão integrada e gerenciamento de resíduos 
sólidos, que remetem às atribuições do titular, ao qual é permitido delegar 
os serviços a terceiros.

O gerenciamento de resíduos sólidos é o 

3  Cf. Lei Federal nº 12.305/2010, art. 3º, XI.
4  Cf. Lei Federal nº 12.305/2010, art. 26.
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conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas 
de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano muni-
cipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de geren-
ciamento de resíduos sólidos.5 

O art. 9º estabelece a ordem de prioridade que deve ser observada nes-
ta gestão integrada: não geração, redução, reutilização, reciclagem, trata-
mento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada 
dos rejeitos.6

Segundo o Decreto nº 7.404/2010, que regulamentou a Lei nº 12.305/2010, 
“os titulares do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos, em sua área de abrangência, definirão os procedimentos para o 
acondicionamento adequado e disponibilização dos resíduos sólidos, obje-
to da coleta seletiva”.7 

No caso de delegação da regulação, tal atribuição transfere-se para o 
ente regulador. 

No entanto, a destinação final é o ponto mais deficiente no sistema de 
gestão de resíduos brasileiro. O país ainda registra a presença de lixões em 
todos os Estados: 3.334 Municípios brasileiros (59,8% do total) continuam 
encaminhando seus resíduos para locais inadequados. Em 2014, a geração 
total de Resíduos Sólidos Urbanos – RSU no Brasil foi de 78,6 milhões de 
toneladas ou 215.297 toneladas por dia, o que representa um aumento de 
2,9% em relação a 2013 e um índice superior à taxa de 0,9% de crescimento 
populacional no país para o mesmo período. Esses números correspondem 
à geração de 1,062 kg de RSU por habitante por dia, sendo que a média para 
a Região Sudeste foi de 1,239 kg/habitante/dia.8 

Em 2014, apenas 58,4% (41.600.875 toneladas) dos RSU coletados tive-
ram destinação final adequada, praticamente sem alteração do cenário 
registrado no ano anterior; os demais 41,6%, que totalizam 29.659.170 to-
neladas no ano ou 81 mil toneladas diárias, foram depositados em lixões 

5 Cf. Lei Federal nº 12.305/2010 art. 3º, X.
6 Cf. Lei Federal nº 12.305/2010, art. 9º.
7 Cf. Decreto Federal nº 7.404/2010, art. 10º. 
8 Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrel-
pe). Panorama dos resíduos sólidos no Brasil 2015. Disponível em: <www.abrelpe.org.br>. 
Acesso em: 2 ago. 2015.
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e aterros controlados, que não possuem o conjunto de sistemas e medidas 
necessários para proteção do meio ambiente. Apenas 65% dos Municípios 
registraram alguma iniciativa de coleta seletiva, comumente restritas à 
disponibilização de pontos de entrega voluntária ou convênios com coo-
perativas de catadores, que não abrangem a totalidade do território ou da 
população do Município.9 

2. Regulação do setor dos resíduos sólidos
A regulação dos serviços públicos de saneamento básico está relaciona-

da aos aspectos de qualidade e eficiência na prestação dos serviços, inter-
ligando as necessidades dos usuários e a atuação do titular e dos prestado-
res dos serviços, independentemente do regime de sua prestação (SIMÕES, 
PIRES, MARQUES, 2013, p. 149-157). 

As normas de regulação relativas aos serviços de limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos devem coadunar-se com a natureza e caracte-
rísticas de tais serviços e os impactos quantitativos e qualitativos de sua 
prestação na saúde pública, no ambiente urbano e na qualidade de vida 
dos munícipes (GRANZIERA, 2015). 

Na fixação de normas sobre a limpeza urbana e o manejo de resíduos sóli-
dos, a legislação realizou a distinção das responsabilidades do ente regulador e 
aquelas que cabem ao titular dos serviços. Normas editadas pelo ente regula-
dor, incluindo aquelas relativas à limpeza urbana e ao manejo de resíduos só-
lidos, possuem natureza de normas de ordem pública, uma vez que abrangem 
questões relativas à saúde pública e ao meio ambiente (GRANZIERA, 2015).

As normas da ABNT relacionadas à limpeza urbana e manejo de resí-
duos sólidos, editadas com o objetivo de proteger a saúde pública e o meio 
ambiente, são a NBR 11174, que fixa as condições exigíveis para o armaze-
namento de resíduos não inertes e a NBR 132221, que especifica os requisi-
tos para transporte terrestre de resíduos. 

O objeto da regulação são os RSU, que a Lei Federal nº 12.305/2010 es-
tabeleceu, quanto à origem, que abranjam “os resíduos domiciliares, ori-
ginários de atividades domésticas em residências urbanas e os resíduos 
de limpeza urbana, originários da varrição, limpeza de logradouros e vias 
públicas e outros serviços de limpeza urbana”.10

Resíduos gerados nos estabelecimentos comerciais e prestadores de 

9  Idem, ibidem.
10  Cf. Lei Federal nº 12.305/2010, art. 13, I, a e b.
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serviços, “se caracterizados como não perigosos, podem, em razão de sua 
natureza, composição ou volume, ser equiparados aos resíduos domicilia-
res pelo poder público municipal”.11 

Cabe, igualmente, ao titular dos serviços a análise e a determinação a 
respeito dos resíduos provenientes de grandes geradores, para caracterizá-
-los como resíduos sólidos urbanos ou para buscar soluções específicas de 
coleta e disposição final. Dessa forma, uma vez que haja previsão nas nor-
mas de regulação, grandes usuários poderão negociar suas tarifas com o 
prestador dos serviços, mediante contrato específico, ouvido previamente 
o regulador.12

A Lei nº 11.445/2007 dispôs que a cobrança por serviços de limpeza ur-
bana e manejo de resíduos sólidos seja realizada por meio de taxas ou tari-
fas e outros preços públicos, “em conformidade com o regime de prestação 
do serviço ou de suas atividades”,13 de modo a garantir eficiência e a sus-
tentabilidade econômica para a prestação dos serviços.14

A modalidade de taxa é amplamente adotada no país. Taxas são tri-
butos de natureza constitucional desde que cobrados exclusivamente por 
serviços divisíveis, ou seja, quando prestados a um número determinado 
de pessoas que deles se beneficiam, tais como serviços públicos de coleta, 
transporte, transbordo, tratamento, disposição e destinação final do lixo 
urbano provenientes de imóveis.

Os modelos em que a cobrança de tarifa pela prestação dos serviços 
públicos é possível são:

• autarquias municipais, prestadoras de serviços predominantemen-
te de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto – SAAE), desde que haja previsão jurídica; 
• empresas concessionárias, mediante contrato de concessão.

No caso de delegação da atividade de regulação, essa atribuição trans-
fere-se ao ente regulador. É garantida ao concessionário a possibilidade 
de revisão de tarifa.15 Quando há delegação a um ente regulador, caso das 
Parcerias Público-Privadas (PPP), instituídas pela Lei nº 11.079/2004, que se 

11  Cf. Lei Federal nº 12.305/2010, art. 13, parágrafo único.
12  Cf. Lei Federal nº 11.445/2007, art. 41.
13  Cf. Lei Federal nº 11.445/2007, art. 29.
14  Cf. Lei Federal nº 11.445/2007, art. 2º, VII.
15  Cf. Lei Federal nº 8.987/95, art. 9º.
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constituem contratos de concessão de modalidade patrocinada ou admi-
nistrativa, cabe ao ente regulador indicar os parâmetros da manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Em 2008, somente 10,9% dos Municípios brasileiros possuíam algum 
tipo de cobrança pelo serviço de gestão de RSU, dos quais somente 7,9% 
utilizavam a modalidade de tarifa. Naquele ano, dos 152 Municípios que 
responderam ao SNIS e realizavam algum tipo de cobrança pelo serviço 
de gestão de RSU, apenas 19 (12,5%) apresentaram resultado positivo, sendo 
todos os demais deficitários (BRASIL, 2010). Essa realidade indica a neces-
sidade de melhorar os sistemas de custeio e cobrança pelos serviços de 
gestão de RSU (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2015).

Dos Municípios consorciados à ARES-PCJ, mais de 30% não realizam 
qualquer tipo de cobrança pela gestão dos resíduos sólidos, realidade ainda 
comum entre os Municípios brasileiros. Quando há cobrança por tais servi-
ços, a modalidade de cobrança mais frequente são as taxas vinculadas ao 
IPTU (taxas de limpeza urbana), utilizadas para financiar os custos associa-
dos à gestão de resíduos sólidos, cujos valores são ordinariamente desvincu-
lados dos custos reais dessa gestão e do princípio poluidor-pagador.

3. Avanços, perspectivas e tendências da regulação
Atualmente, existem 49 Agências Reguladoras de Saneamento Básico 

– ARSB no Brasil: 26 têm abrangência estadual, vinte são municipais e três 
são consórcios de Municípios (ABAR, 2014).

Embora os serviços públicos relativos aos resíduos sólidos e os de dre-
nagem urbana venham sendo prestados de alguma forma na totalidade 
dos Municípios brasileiros, o número dos que já se adequaram aos requisi-
tos exigidos para a regulação ainda é muito pequeno. 

Apenas 12 das 27 ARSB que regulam o abastecimento de água e o esgo-
tamento sanitário possuem Municípios com a regulação dos serviços de 
resíduos sólidos e de drenagem urbana. Os tipos de órgãos concessionários 
têm duas principais características: as empresas privadas são predomi-
nantes nas ARSB estaduais e de consórcios, enquanto que nas ARSB muni-
cipais a maior concentração é a de autarquias, departamentos ou prefeitu-
ra propriamente dita (ABAR, 2014). 

Uma das condições básicas para a regulação de concessionárias 
é a de que tenha suas contas completamente segregadas, para que 
a contabilidade regulatória possa ter a efetividade necessária à boa 
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regulação econômico-financeira. Quanto aos serviços prestados pelas 
concessionárias, observa-se que poucas regulam a drenagem urbana 
e que nem todas as concessionárias prestam o serviço de tratamento 
e destinação dos resíduos sólidos urbanos, apenas realizando coleta e 
transbordo (ABAR, 2014).

Diante da complexidade do sistema de prestação do serviço de limpe-
za urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos e pela diversidade de re-
gimes de prestação possíveis, constata-se que a função regulatória a ser 
exercida por agência reguladora variará conforme a natureza da atividade 
empreendida, bem como do regime jurídico da respectiva prestação. Logo, 
para as atividades de coleta, transbordo e transporte, por suas caracterís-
ticas intrínsecas, vislumbra-se maior facilidade na realização da regula-
ção econômica e dificuldades na regulação técnica; nas atividades de tria-
gem, tratamento e disposição final ocorre o inverso, sendo mais facilitada 
a regulação técnica e mais complexa a regulação econômica (MELO, 2013).

Entre os grandes desafios atuais das agências reguladoras para a re-
gulação de serviços de resíduos sólidos, estão a elaboração de padrões 
de regulação que atendam a Municípios com distintas realidades e regi-
mes de prestação de serviços; o estímulo à melhoria do desempenho dos 
prestadores; a implantação de práticas universalizadas e sistemáticas 
de publicidade de informações tarifária e financeira; a universalização 
dos serviços de manejo de resíduos sólidos e a concepção de práticas de 
apuramento dos custos específicos destes serviços (SIMÕES, PIRES, MAR-
QUES, 2013, p. 157).

4. A experiência da Agência Reguladora PCJ na regu-
lação dos resíduos sólidos

A Agência Reguladora PCJ possui um escritório regional de apoio no 
Município de Piracicaba, o qual foi criado, inicialmente, para realizar a re-
gulação dos resíduos sólidos urbanos nesse Município consorciado.

Decorridos três anos de funcionamento desse escritório, foram adquiri-
das muitas informações sobre esse setor específico do saneamento básico, 
embora a ARES-PCJ julgue este conhecimento ainda insipiente para a defi-
nição e editoração de normas próprias sobre a regulação de resíduos sólidos. 

Então, a ARES-PCJ, atenta às demandas pela melhoria dos serviços pres-
tados à população, buscou sempre na legislação pertinente e em artigos, 
normas e estudos elaborados por órgãos especializados algo que pudesse 
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balizar, eleger e definir parâmetros e resoluções, visando a aplicação práti-
ca no cotidiano da regulação e fiscalização dos serviços públicos prestados 
à população, principalmente nessa área de resíduos sólidos urbanos.

Em uma dessas buscas de informações, a equipe da ARES-PCJ deparou-
se com um relatório realizado pelos pesquisadores do Instituto de Pesqui-
sa de Economia Aplicada – IPEA, que resultou em uma excelente crítica 
construtiva à Política Nacional de Saneamento Básico – PNSB e a PNRS 
mais especificamente, pois retrata fielmente a realidade dos bastidores 
dos RSU nos Municípios brasileiros, motivo pelo qual foi aqui parcialmen-
te transcrito. 

Segundo os autores (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 
2015), esse relatório – crítico ao estudo e à pesquisa elaborados por eles 
próprios junto ao IPEA – foi desenvolvido em subsídio ao processo de dis-
cussão e elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que foi condu-
zido pelo Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
e coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente em 2012. Os autores ex-
plicitaram que o conteúdo expressava a sua opinião exclusiva e que ela 
era de sua inteira responsabilidade, isentando o IPEA de qualquer autoria.

 O objetivo do IPEA foi descrever a gestão dos RSU no Brasil, de forma a 
gerar subsídios para a elaboração do então PNRS.

De forma geral, o texto do estudo do IPEA foi estruturado seguindo o 
ciclo dos resíduos sólidos: geração, coleta, tratamento e disposição final. 
Na seção sobre geração, a discussão foi, principalmente, os materiais reci-
cláveis, com foco nas embalagens. Na descrição da coleta, primeiramente, 
abordou-se a coleta regular dos RSU e, em seguida, discutiu-se a coleta se-
letiva e as estações de triagem de material reciclável, sendo feita, na me-
dida do possível, a distinção entre reciclagem pré-consumo e reciclagem 
pós-consumo.

A análise da reciclagem foi complementada, adotando-se outro recorte 
da questão, onde se discutiu o fluxo de cada um dos materiais recicláveis 
individualmente. Posteriormente, foi feita uma breve análise dos aspec-
tos econômicos da gestão dos RSU. Em seguida, foi discutida a questão da 
compostagem dos resíduos orgânicos e elaborada uma análise sobre as 
formas e unidades de disposição final no solo. Depois, uma breve análise 
da geração de energia em aterros sanitários e, finalmente, foram apresen-
tadas algumas discussões e recomendações.

As análises apresentadas nesse trabalho utilizaram como unidade fun-
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damental o Brasil. Sempre que possível, as avaliações foram estendidas 
para as regiões geográficas e para os Municípios agrupados por tamanho.

O trabalho do IPEA foi elaborado, principalmente, a partir de informa-
ções contidas na PNSB (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍS-
TICA, 2010) e no Sistema Nacional de Informação em Saneamento – SNIS 
(BRASIL, 2010). Todavia, para viabilizar o estudo dos grupos dos Municí-
pios, foi necessário utilizar os dados desagregados da PNSB. Nestes casos, 
utilizou-se o Banco Multidimensional Estatístico – BME, sistema dispo-
nibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE para 
consulta aos dados desagregados de suas pesquisas. Para manter a con-
sistência entre as fontes de informações, 2008 foi escolhido como referên-
cia do estudo e os dados de outros anos foram utilizados quando possível. 
Esta pesquisa foi desenvolvida no período de abril a julho de 2011.

No caso dos materiais recicláveis, foram escolhidos o alumínio, aço, pa-
pel/papelão, plásticos e vidro. Dependendo da disponibilidade dos dados, 
os plásticos, em alguns momentos, foram desagregados como plástico-fil-
me e plástico rígido e em outros, de acordo com o tipo de polímero.

Além da divisão regional, outra escala relevante de análise para a ges-
tão dos RSU baseia-se no número de habitantes dos Municípios: seme-
lhantes tendem a enfrentar desafios de complexidade parecida no que se 
refere à quantidade de resíduos gerados, aos custos de coleta e à disposição 
final. Nesse trabalho, os Municípios brasileiros foram divididos em três 
grupos (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2015), ou fai-
xas, por semelhança na demografia: 5.299 Municípios pequenos (menos 
de 100 mil habitantes), 252 Municípios médios (entre 100 mil e 1 milhão 
de habitantes) e 14 Municípios grandes (mais de 1 milhão de habitantes). 
O total da amostragem foi de 5.565 Municípios brasileiros no ano de 2008.

Utilizou-se a taxa de urbanização de 2010, pois o Datasus não disponi-
bilizou dados para a população urbana de 2008 e, com base no senso IBGE 
do ano de 2000, projetou-se a população de 2008, aplicando-se a taxa de 
urbanização de 2010.

Os resultados da análise dos pesquisadores do IPEA e autores do Relató-
rio crítico à PNSB e PNRS descreveram as limitações da pesquisa do IPEA, 
que devido ao fato de ter sido elaborada a partir de fontes secundárias 
de informação, representava as mesmas limitações de tais fontes, refle-
tindo os principais desafios enfrentados para a realização dessa pesquisa, 
que foi a compatibilização de informações disponíveis em diversas fontes. 



179 |

Além da PNSB e do SNIS, foram consultados relatórios da Abrelpe e publi-
cações de diferentes órgãos setoriais, como o da Associação Brasileira de 
Indústria Química – Abriquim e o da Associação Brasileira de Alumínio – 
Abral, bem como do Ministério de Minas e Energia.

Os autores relataram também as dificuldades de lidar com informações 
descontínuas, disponíveis em um ano, que não necessariamente existiam 
para todo o período estudado, o que dificultou a realização de análises 
temporais mais profundas. Outra série de dificuldades encontradas 
deveu-se às inconsistências internas da PNSB.

Relataram ainda que muitas das informações foram obtidas por meio 
da autodeclaração das entidades prestadoras de serviço de manejo de resí-
duos sólidos, não sendo incomum que as respostas das entidades respon-
sáveis por coleta de resíduos tenham sido diferentes daquelas fornecidas 
pelas entidades responsáveis pela disposição final deles, por exemplo. Des-
sa forma, os autores desse relatório crítico, recomendaram uma avaliação 
cuidadosa do questionário e do sistema de coleta de informações do PNSB.

Informaram que o levantamento dos custos associados à gestão dos 
RSU exigiu uma metodologia à parte. A PNSB não apresenta dados sobre 
os custos de gerenciamento de resíduos, o que levou a equipe a adotar 
outras fontes de pesquisas de menor abrangência. Dessa forma, as infor-
mações sobre os custos e despesas foram retiradas do SNIS (BRASIL, 2010) 
que, apesar de não abrangerem todos os Municípios brasileiros, fornecem 
alguma indicação da evolução dos custos de disposição dos resíduos nos 
aterros sanitários.

Outra limitação identificada pelos autores do relatório crítico deveu-se 
às diferenças nas abordagens adotadas pelos órgãos do governo no levan-
tamento de dados. Assim, nem sempre as informações produzidas pelo 
Ministério de Minas e Energia, focadas na etapa da produção dos resíduos, 
eram facilmente comparáveis com aquelas geradas pelo Ministério das 
Cidades ou pelo IBGE, que se restringiram à visão do saneamento. 

Devido às inconsistências encontradas, foi recomendado pelos espe-
cialistas que em um futuro sistema de informações sobre resíduos, fosse 
adotada a visão de análise do ciclo de vida dos materiais e fossem compa-
tibilizados os dados disponíveis sobre eles em cada etapa.

Diante dessas limitações, os autores apresentaram um diagnóstico crí-
tico da situação dos RSU nos Municípios brasileiros, o qual, segundo eles, 
deverá ser considerado como uma primeira abordagem dos problemas e 
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os dados deverão ser utilizados com cautela na elaboração de políticas pú-
blicas. Posto isso, recomendaram conclusivamente que, além da utilização 
desse diagnóstico, um amplo debate deve ser realizado com as diferentes 
partes interessadas, de forma a completar o cenário descrito nesse traba-
lho, bem como aumentar a chance de sucesso na implementação das polí-
ticas públicas decorrentes.

Dentro desse o cenário, a ARES-PCJ deparou-se com o enfrentamento 
não somente das questões de saneamento básico, relativos aos setores de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, mas, principalmente, 
com os problemas relativos aos setores de resíduos sólidos urbanos e de 
drenagem urbana, recentemente incluídos no saneamento básico com o 
advento da Lei Federal nº 11.445/2007 e de seu decreto regulamentador. 

O início da experiência da ARES-PCJ na regulação da prestação dos ser-
viços públicos de coleta, transporte e destinação dos resíduos sólidos urba-
nos ocorreu em meados de 2012 com a adesão de um Município associado 
à Agência Reguladora PCJ.

Esse Município, o primeiro entre os mais de quarenta Municípios associa-
dos à ARES-PCJ, delegou à agência a competência da fiscalização e regulação 
dos resíduos sólidos. A ARES-PCJ realiza até os dias atuais a regulação dos ser-
viços prestados de coleta, transporte e destinação final dos RSU e de varri-
ção nesse Município, que são de responsabilidade de uma empresa privada, 
contratada na modalidade de concessão administrativa, formalizada em um 
pleito licitatório em uma PPP, outorgada pelo poder concedente, o Município.

Excepcionalmente nesse contrato específico de PPP, em que a ARES-PCJ 
não é parte do contrato, porém é interveniente e anuente, realiza também 
a fiscalização das obras de adequação, encerramento, monitoramento e 
extinção de um aterro sanitário desativado e as obras de implantação de 
uma central de tratamento de resíduos sólidos orgânicos e aterro sani-
tário de rejeitos, dentro dos limites das competências atribuídas a uma 
agência reguladora dos serviços de saneamento, as quais estão muito bem 
definidas em seu estatuto e protocolo de intenções.

A partir desta formalização contratual, a ARES-PCJ iniciou a fiscaliza-
ção e a regulação dos serviços prestados por essa empresa, com base nas 
cláusulas contratuais da PPP de RSU do Município associado. 

Nesses três anos de vigência da regulação, foi revelada e confirmada 
a tese já levantada pelos pesquisadores do IPEA no tocante às dificulda-
des encontradas quanto às incompatibilidades das informações dos prin-



181 |

cipais sistemas existentes junto ao setor de saneamento, bem como foi 
notada a ausência de informações básicas, que faltam na própria lei fede-
ral da PNRS e no PNSB, a começar pela ausência dos parâmetros técnicos 
mínimos para o exercício da fiscalização e regulação dos resíduos sólidos 
pelas agências reguladoras de saneamento, prejudicando a eficiência no 
controle dos serviços prestados à população.

O setor de RSU é um dos mais carentes de definição desses parâmetros 
e normas de regulação para que os Municípios possam realizar o plane-
jamento do saneamento, na elaboração dos Planos Municipais de Sanea-
mento, dentro do espírito da Lei Federal nº 11.445/2007 e do decreto que a 
regulamentou.

O Município também ficou prejudicado pela falta desses parâmetros e 
normas técnicas quando da elaboração de seu Plano Municipal de Gestão 
Integrada dos Resíduos Sólidos à luz da PNRS, exigida pela Lei Federal nº 
12.305/2010. 

A ARES-PCJ, ao fiscalizar as atividades e serviços de coleta, transporte 
e destinação final dos RSU nesses três anos, depreendeu-se com as dificul-
dades que o Município tem em realizar sua gestão integrada dos resíduos 
sólidos, pois, além dos resíduos sólidos urbanos, o Município deve gerir as 
interfaces com os demais resíduos: da saúde, industriais e da construção 
civil, sem perder de vista a difícil solução do ciclo dos resíduos sólidos en-
quadrados na logística reversa e a da triagem dos resíduos sólidos urbanos 
que são dispostos irregularmente em locais inapropriados e misturados 
aos demais resíduos sólidos pela população. A operacionalização das ati-
vidades previstas no Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos 
Sólidos depende de um aporte muito grande de recursos financeiros, hu-
manos e de muita energia do poder público, para disciplinar e controlar 
estas atividades. Se não houver um engajamento do poder público, da 
população, das indústrias e dos prestadores de serviços correlatos, não 
haverá sucesso na implementação de tais políticas públicas.

As prefeituras municipais se obrigam, legalmente, a destinar os RSU de 
maneira ambientalmente correta em proteção à saúde pública.

Dessa forma, a ARES-PCJ corrobora com ideia do Município associado 
na implantação de uma política de educação ambiental formal nas esco-
las ou aplicada diretamente junto à população, de maneira contínua, que 
desperte o espírito cooperativo e associativo em todos, indistintamente, 
visando a sustentabilidade ambiental e financeira para essas atividades 
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da política pública. Dessa forma, implementando ações que desestimu-
lem o consumo exagerado de bens materiais ou de produtos alimentícios 
industrializados, conscientizando a população a não consumir produtos 
que não possuam embalagens adequadas e, que inversamente, possam 
ser reutilizáveis, retornáveis e recicláveis. Todas essas ações devem estar 
dentro de um projeto maior, que possua como meta a geração de “lixo 
zero” como o conceito mais avançado e experimentado atualmente por 
outras economias mundiais.

A ARES-PCJ reconhece que a experiência adquirida na regulação dos 
resíduos sólidos nesses três anos foi importante, porém vem buscando no-
vos conhecimentos técnicos e jurídicos em busca da definição e eleição de 
parâmetros técnicos mínimos, necessários para uma eficaz regulação dos 
serviços prestados nesse setor. Para isso, contratou uma consultoria espe-
cializada em direito ambiental para balizar os limites das competências 
do órgão regulador à luz da legislação vigente e, também auxiliar na defi-
nição e desenvolvimento dos parâmetros mínimos destinados à normati-
zação da prestação dos serviços de coleta, transporte e destinação dos RSU.

Os resultados desse trabalho foram compatibilizados jurídico-insti-
tucionalmente e amplamente discutidos com os titulares dos serviços 
de limpeza pública dos Municípios associados, com o objetivo de regula-
mentar, por meio da publicação de uma resolução ARES-PCJ específica, as 
normas de resíduos sólidos urbanos domésticos que nortearão a atuação 
da ARES-PCJ no exercício da fiscalização e regulação dos RSU, respeitando 
sempre as características e os limites impostos de cada modelo de gestão 
municipal dos resíduos existentes adotados pelos Municípios. 

A Agência Reguladora PCJ sempre esteve muito consciente da sua real 
responsabilidade em editar uma norma de regulação específica, pois com-
preende a grandeza e complexidade deste setor do saneamento básico, cuja 
normatização disciplinará e interferirá em todo um processo culturalmente 
arraigado e que urge na quebra de paradigmas em favor de sua melhoria 
e sustentabilidade socioeconômica e ambiental, uma vez que existe um 
conflito de interesses entre os diversos atores, que é uma característica 
permanente da regulação, gerando implicações na institucionalidade e em 
aspectos como a accountability das agências (PÓ, 2011, p. 20). 

Como grande parte da literatura sobre a regulação foi produzida na 
área de economia, acaba deixando em segundo plano ou mesmo omitin-
do certos atores, como é o caso dos consumidores dos serviços regulados, 
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como resume Engel (apud PÓ, 2001 p. 20): “despite the desirability of consu-
mer policies in industrializing countries, in most cases they play a secundary 
role” [apesar do desejo de políticas de consumo nos países em industriali-
zação, na maioria dos casos elas exercem um papel secundário].

A função da regulação, consequentemente das agências, não é atender ple-
namente às demandas de nenhum dos atores envolvidos na sua rede de rela-
cionamentos, que envolve os políticos eleitos, as empresas reguladas, os consu-
midores e, até, aqueles que pretendem ter acesso aos serviços (PÓ, 2011, p. 20). 

Conclusão
A ARES-PCJ tem experimentado essa situação ao longo dos seus três 

anos de experiência na fiscalização, especialmente em relação a esse úni-
co contrato de resíduos sólidos urbanos.

Assim relatada nestas páginas a pequena experiência da ARES-PCJ em 
resíduos sólidos, deixamos a nossa mensagem aos leitores deste livro co-
memorativo dos cinco anos de sua existência de que ainda há tudo por 
se realizar na área de regulação do saneamento básico, especialmente no 
setor de resíduos sólidos e, para que essa política pública se concretize, será 
necessário o engajamento de todos, especialmente da ARES-PCJ, na busca 
do envolvimento dos Municípios associados, visando a nossa evolução e 
a obtenção de sucesso na implementação das políticas públicas e de seus 
respectivos empreendimentos, em benefício de todos os cidadãos, com 
vistas à melhoria e preservação da saúde pública e do meio ambiente.
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REGULAÇÃO ECONÔMICA: 
ATRIBUIÇÕES DAS AGÊNCIAS 
REGULADORAS
GEYSE RENATA ZONZINI1

LUCAS CÂNDIDO DOS SANTOS2

Introdução
Os estudos sobre regulação econômica relacionados às atribuições 

das agências reguladoras são importantes para o desenvolvimento e 
aprimoramento de todos os interessados nesse assunto, assim como 
para toda a sociedade.

Neste artigo, serão apresentados alguns conceitos de regulação econô-
mica, bem como a sua importância na área de saneamento básico, com 
destaque para os princípios previstos na Lei nº 11.445/2007 da eficiência e 
sustentabilidade econômica. 

Também os avanços da contabilidade regulatória na ARES-PCJ, com 
destaque para implantação da fórmula paramétrica, que será explicada 
detalhadamente, e para o sistema de gestão regulatória, que proporcio-
nará mais confiabilidade para as informações utilizadas nas análises da 
situação econômico-financeira e operacional das reguladas.

 
1. Conceitos de regulação econômica

O conceito de regulação, como explicam Galvão Junior e Paganini, 
pode ser entendido de forma geral como:

1  Bacharel em ciências contábeis, pós-graduada em Contabilidade Pública e 
Responsabilidade Fiscal, analista de regulação e fiscalização da ARES-PCJ.
2  Bacharel em ciências contábeis, pós-graduado em Contabilidade Pública e 
Responsabilidade Fiscal, analista de regulação e fiscalização da ARES-PCJ.
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A intervenção do Estado nas ordens econômica e social com a fi-
nalidade de se alcançarem eficiência e equidade, traduzidos como 
universalização na provisão de bens e serviços públicos de nature-
za essencial por parte de prestadores de serviço estatais e privados. 
(2009, p. 81).

E ainda de acordo com Jeammaud (1988 apud DI PIETRO 2009): 

A regulação no âmbito da ciência política e econômica aparece como 
uma das formas de atuação pública na economia, alternativa à inter-
venção propriamente dita: a regulação visa a correção das deficiências 
do mercado, por meio de edição de regras (de direito) ou pela institui-
ção de autoridades de fiscalização. (1988 apud DI PIETRO 2009, p. 20).

Após esses conceitos é importante destacar, de acordo com Di Pie-
tro, algumas ideias para definir a regulação econômica, que são: 

• estabelecimento de regras de conduta;
• controle da atividade privada pelo Estado, que equivale à ideia 

de polícia administrativa;
• finalidade pública, que seria a de estabelecer o funcionamento 

equilibrado do mercado. (2009, p. 21).

Com isso, Di Pietro define regulação econômica como “conjunto de 
regras de conduta e de controle da atividade privada pelo Estado, com a fina-
lidade de estabelecer o funcionamento equilibrado do mercado” (2009, p. 21).

Porém, quando se trata de serviços públicos exclusivos, segundo Di 
Pietro, a regulação econômica pode ser entendida como “simplesmente 
regular a atividade prestada, fixando ou alterando as respectivas regras 
de execução dos serviços, inclusive no que diz respeito à fixação e reajuste 
das tarifas” (2009, p. 22).

Ainda nesse contexto, como explica Marques, a regulação econômica 
pode ser definida como:

O estabelecimento e implementação de um conjunto de regras es-
pecíficas para a instituição de tarifas e preços ou, mais tecnicamen-
te, a regulação econômica procura a maximização do bem-estar so-
cial, induzindo os operadores a produzirem aquilo que é desejável, 
de forma a alcançar resultados ótimos no que concerne aos preços 
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praticados, às quantidades produzidas e aos padrões de qualidade 
oferecidos. (2011, p. 51).

A regulação econômica na área de saneamento teve seu marco 
com a promulgação da Lei nº 11.445/2007, que estabeleceu as diretrizes 
nacionais para o saneamento básico. De acordo com Galvão Junior e Paga-
nini, a referida lei “definiu instrumentos e regras para o planejamento, a 
fiscalização, a prestação e a regulação dos serviços” (2009, p. 80). Segundo 
os mesmos autores, “a regulação proporciona um ambiente mais estável 
para realização de investimentos públicos e privados no setor”.

Em complemento, de acordo com Marques, a Lei nº 11.445/2007:

Tem como alvo o aumento de investimentos destinados à melhoria 
do acesso universal aos serviços de saneamento e considera as es-
pecificidades locais e uso de tecnologias apropriadas, que se coadu-
nem com a capacidade de pagamento dos utilizadores. A lei ordena 
o papel dos reguladores e pretende também aumentar a transpa-
rência e a responsabilização no setor. (2011, p. 91).

Marques ainda destaca que os principais objetivos da regulação eco-
nômica são: 

• Proteger os interesses dos utilizadores quanto às obrigações de 
serviço público;

• Promover a eficiência e a inovação;
• Assegurar a estabilidade, a sustentabilidade e a robustez desse 

setor. (2011, p. 33).

Neste contexto, no art. 2º da Lei nº 11.445/2007 são definidos os 
princípios fundamentais para os serviços públicos de saneamento básico, e, 
dentre esses, no inciso VII consta o principio da eficiência e sustentabilidade 
econômica, que são extremamente importantes quando se fala em regu-
lação econômica. Dessa forma passa a conceituar o principio de eficiência 
bem como alguns aspectos relevantes de sustentabilidade econômica. 

1.1. Princípio da eficiência
O princípio da eficiência deve ser obedecido por toda Administra-

ção Pública, como determinado no art. 37 da Constituição Federal. 



| 188

Nesse sentido, como explica Aragão, o princípio da eficiência impõe à 
Administração Pública que atue de forma a produzir “resultados favorá-
veis à consecução dos fins que cabem ao Estado alcançar” (2009, p. 37). E 
ainda Modesto ensina que:

O princípio da eficiência pode ser percebido também como uma 
exigência inerente a toda atividade pública. Se entendermos a ati-
vidade de gestão pública como atividade necessariamente racional 
e instrumental, voltada a serviço público, na justa ponderação das 
necessidades coletivas, temos de admitir como inadmissível juridi-
camente o comportamento administrativo negligente, contrapro-
ducente, ineficiente. (2001 apud ARAGÃO 2009, p. 37/38).

E também, de acordo com Di Pietro, uma administração eficiente “pres-
supõe qualidade, presteza e resultados positivos, constituindo, em termos 
de Administração Pública, um dever de mostrar rendimento funcional, 
perfeição e rapidez dos interesses coletivos” (2002 apud BERWING e JALIL 
2015, p. 3).

A mesma autora ainda destaca que o princípio da eficiência apresenta 
os seguintes aspectos:

Pode ser considerado em relação ao modo de atuação de agente 
público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas 
atribuições, para lograr os melhores resultados; e em relação ao 
modo de organizar, estruturar, disciplinar a Administração Pú-
blica, também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores re-
sultados na prestação do serviço público. (2002 apud BERWING e 
JALIL 2015, p. 3).

Diante de todas essas considerações, os serviços públicos devem ser 
executados com eficiência e, em se tratando de regulação na área de sa-
neamento básico, como ressalta Souto, o princípio da eficiência é “o prin-
cipal parâmetro de exercício da função regulatória, já que a intervenção 
dela decorrente exige ponderação entre custos e benefícios, bem como 
equilíbrio do sistema” (2008, p. 61).

Quando se fala em equilíbrio do sistema, logo já se pode associar à sus-
tentabilidade econômica, como destacado no próximo item.
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1.2. Sustentabilidade econômica
O termo sustentabilidade é muito amplo e pode ser utilizado em diver-

sas áreas, como ambiental, social e inclusive econômica, como explicado 
por Mendes:

A sustentabilidade econômica é a eficácia econômica avaliada em 
termos macro-sociais e não apenas na lucratividade empresarial, 
desenvolvimento econômico intersetorial equilibrado; capacidade 
de modernização contínua dos instrumentos de produção; razoável 
nível de autonomia na pesquisa científica e tecnológica; inserção 
soberana na economia internacional. (2009, p. 52).

Como previsto no art. 29 da Lei nº 11.445/2007, os serviços públicos de 
saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira asse-
gurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos 
serviços.

É nesse contexto que entra a responsabilidade das agências regulado-
ras na definição de tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-
financeiro como a modicidade tarifária da prestação de serviços, como 
determinado no inciso IV do art. 22 da Lei nº 11.445/2007. E ainda, como 
destaca Marques:

A regulação deve promover a estabilidade no setor, designadamen-
te das políticas aplicadas, e procurar o seu desenvolvimento de for-
ma gradual e equilibrada, diligenciando para que o mesmo seja, 
simultaneamente, versátil e robusto na confrontação com as even-
tuais adversidades. (2011, p. 35).

Com todos esses conceitos, considerando a importância da regulação 
e fiscalização dos serviços de saneamento básico, passa-se a destacar as 
atribuições das agências reguladoras na área econômica, bem como os 
avanços da contabilidade regulatória na ARES-PCJ.

2. Atribuições das agências reguladoras na área econômi-
ca e os avanços da contabilidade regulatória na ARES-PCJ

Marques explica que de acordo com a Lei nº 11.445/2007 as entidades 
reguladoras terão, dentre outros, os seguintes objetivos:
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Estabelecer padrões e normas para a prestação adequada dos servi-
ços e para a satisfação dos utilizadores;
Garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas;
Prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a com-
petência dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da 
concorrência. (2011, p. 92).

E, ainda, Marques ressalta que as entidades reguladoras:

São independentes no exercício das respectivas funções e reves-
tem-se de autonomia administrativa, financeira e orçamental, ape-
sar de possuírem apertados deveres de responsabilização. Devem 
ser regidas por princípios de transparência, tecnicidade, celeridade 
e objetividade das decisões. (2011, p. 93).

Considerando toda a responsabilidade que é atribuída às entidades 
reguladoras, Madeira destaca que a entidade responsável pela regulação 
pode ser delegada pelos titulares a qualquer entidade constituída dentro 
do Estado. E, ainda, o mesmo autor afirma que é assegurado aos usuários 
dos serviços amplo acesso às informações e a participação no controle 
social dos serviços, entre outras garantias. Esses elementos são funda-
mentais para a transparência e accountability3 do processo regulatório. 
(2010, p.146).

Nesse sentido, quando se fala em regulação econômica e entidades re-
guladoras logo se associa à definição de tarifas, e é de grande importância 
a atuação dinâmica das agências reguladoras nesse assunto em especifi-
co, haja vista, como cita Madeira, que: 

As tarifas cobradas no fornecimento desses serviços devem ser 
suficientes para cobrir os custos da empresa, garantir novos inves-
timentos e manutenção adequada, além de assegurar que toda a 
população seja atendida, inclusive as famílias de baixa renda que, 
porventura, não tenham condição de pagar o serviço. (2010, p.127).

3 Accountability, de acordo com Gustavo Justino de Oliveira, refe-
re-se ao dever de um detentor de poder público de prestar contas, para 
sua consequente responsabilização, que está totalmente alinhado com 
os valores de um Estado democrático de direito.
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Em se tratando de regulação econômica, bem como tarifas, logo é pos-
sível destacar que a contabilidade está diretamente ligada a esses temas, 
pois fornece ferramentas para que os estudos tarifários, assim como toda 
análise documental, sejam realizados com mais segurança e eficiência.

Como citado acima, conforme Madeira, as tarifas precisam ser sufi-
cientes para cobrir os custos das empresas e ainda garantir novos investi-
mentos e manutenção, ou seja, o serviço precisa ter sustentabilidade eco-
nômico-financeira, como previsto no art. 29 da Lei nº 11.445/2007.

Ciente de toda essa responsabilidade perante os prestadores de servi-
ços associados à ARES-PCJ, bem como aos usuários dos serviços de sanea-
mento executados nos Municípios, e ainda considerando a assimetria de 
informações que existe nesse consórcio público, a agência deu inicio aos 
estudos para definição de uma metodologia de análise de custos, defasa-
gem tarifária e definição de percentual necessário para reajuste ou revi-
são das tarifas de água e esgoto.

Ainda sobre assimetria de informações, cumpre esclarecer que a ARES-
-PCJ possui os mais diversos consorciados, havendo órgãos públicos e em-
presas privadas dos mais variados tamanhos, com informações diferen-
ciadas e em volumes bem discrepantes. Como destaca Pinto Jr. e Pires:

Quanto ao problema da assimetria, há um aspecto que vai além da 
questão do conhecimento técnico e que é essencial nessa relação 
regulador-regulado: não há como o regulador conhecer todas as 
atividades de uma firma. Isso dificulta sobremaneira a atividade 
do regulador, que tem a tarefa de fazer a firma cumprir objetivos 
sociais, distintos de seus próprios objetivos, sem ter controle e co-
nhecimentos plenos de suas atividades. (2000, p. 3).

E é nesse sentido que foi criada a fórmula paramétrica que será 
detalhada no próximo item.

2.1. Implantação da fórmula paramétrica
Considerando toda a assimetria de informações, conforme citado 

acima, e a necessidade de melhoria e padronização das informações rece-
bidas pela ARES-PCJ, em novembro de 2013 foi realizada a contratação de 
consultoria cujo objeto do contrato contemplava o apoio na elaboração de 
custos financeiros, taxas, tarifas e métodos para regulação e fiscalização 
dos serviços de saneamento básico.
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Nesse contrato, havia a previsão para o desenvolvimento de planilhas 
de custos, reuniões prévias com a equipe da ARES-PCJ, curso sobre custos 
e tarifas dos serviços, fórmula paramétrica dentre outros.

Todos os serviços foram prestados pelos profissionais responsáveis da 
consultoria, destacando-se Antônio Carlos Lobão, que inclusive ministrou 
a maior parte dos cursos sobre custos e tarifas.

Esses cursos tinham como objetivo capacitar os prestadores de ser-
viços a calcular o custo médio do serviço prestado, bem como as tarifas 
médias praticadas.

E, por final, foi definida a fórmula paramétrica, assim como os procedi-
mentos e a metodologia de cálculo de reajustes e revisões das tarifas de água 
e esgoto, resultando na Resolução ARES-PCJ nº 115, de 17 de dezembro de 2015.

De acordo com os estudos efetuados durante a consultoria, foi definido 
que o objetivo da formula paramétrica na ARES-PCJ é utilizá-la nos cál-
culos dos percentuais de reajustes e revisões tarifárias, que tem por fina-
lidade atualizar o valor das tarifas de água e esgoto, de forma a garantir 
a sustentabilidade econômica e financeira da prestação dos serviços, em 
regime de eficiência, frente às necessidades de operação e ampliação dos 
sistemas.

Para a utilização dessa metodologia, é necessário o preenchimento de 
planilhas de custos, sendo os prestadores capacitados para tanto durante 
os cursos já citados. Nessas planilhas, primeiramente é apurada a defasa-
gem tarifária dos últimos 12 (doze) meses e na sequência, são projetados os 
próximos períodos de até 4 (quatro) anos.

Sendo assim, nos próximos itens serão detalhados os procedimentos 
para cálculo da defasagem tarifária e percentual de reajuste ou revisão 
conforme a fórmula paramétrica, todos baseados no processo executado 
pela consultoria e com a resolução citada.

2.1.1. Cálculo da Defasagem Tarifária – DT
Para calcular a defasagem tarifária, são utilizadas três fórmulas 

matemáticas: Custo Médio Atual – CMA, Tarifa Média Praticada – TMP e, 
por fim, a Defasagem Tarifária – DT.

2.1.2.1. Custo Médio Atual – CMA
Corresponde ao custo médio que o prestador vem praticando em 

um determinado período. O custo médio é o resultado da equação:
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CMA =
(DEX + DAP + INP) × (RPS) - OR - RPI

VF

Legenda:
CMA = Custo Médio Atual a ser coberto com tarifas
DEX = Total das despesas de Exploração
DAP = Despesas com depreciação, amortizações e provisões
INR = Investimento realizado no período
RPS = Remuneração do prestador dos serviços
OR = Outras receitas
RPI = Recursos para investimentos (externos)
VF = Volume Faturado

2.1.2.2. Tarifa Média Praticada – TMP
Corresponde à tarifa média que o prestador praticou em um determina-

do período. A tarifa média praticada é calculada com a seguinte fórmula:

TMP =
RTF
VF

Legenda:
TMP = Tarifa Média Praticada
RTF = Receita Tarifária (faturamento)
VR = Volume Faturado

2.1.2.3. Defasagem Tarifária – DT
Representa percentualmente a defasagem existente entre a tarifa mé-

dia em vigor e o custo médio atual dos serviços que deveria ser coberto 
com a tarifa.

Pode ser calculada pela equação:

Defasagem Tari fária = (
CMA

- 1 )  ×    100
TMP

Legenda:
CMA = Custo Médio Atual
TMP = Tarifa Média Praticada
Com o cálculo da defasagem tarifária, é possível identificar se a tarifa 
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média praticada pelo prestador está ou não, condizente com os custos pra-
ticados.

2.1.3. Fórmula paramétrica
A fórmula paramétrica é utilizada para cálculo da tarifa média ne-

cessária. Após esse cálculo, defini-se o percentual de reajuste ou revisão 
necessário em comparação à tarifa média praticada (já descrita em item 
anterior), como demonstrado abaixo:

2.1.3.1. Tarifa Média Necessária– TMN
A Tarifa Média Necessária – TMN é calculada com a seguinte fórmula 

matemática:

TMN =
 ∑

(t ─1,4)
 [(DEX

t
 + DAP

t
 + IR

t
) × RPS

t
 - OR

t
 - RPI

t
 + VTC

t
]/ (1+i)

t

∑
(t ─1,4) 

VF
t
 / (1+i)

t

Legenda:
TMN = Tarifa Média Necessária
DEXt= Despesas de Exploração projetadas para os períodos “t”
DAPt = Depreciação, Amortizações e Provisões para os períodos “t”
IRt = Investimentos a serem realizados nos períodos “t”
RPSt = Taxa de Remuneração do Prestador do Serviço para os períodos “t”
ORt = Outras Receitas previstas para os períodos “t”
RPIt = Recursos Externos Previstos para Investimentos para os períodos “t”
VTCt = Variação Tarifária a Compensar (superávit\déficit) , para os 

períodos “t”
VFt = Volume Faturado nos períodos “t”
t = Período até próxima revisão tarifária, variando de 1 a 4.
i = Taxa de desconto do fluxo de caixa

2.1.3.2. Percentual de reajuste ou revisão
De posse dos valores da Tarifa Média Necessária – TMN e da Tarifa Mé-

dia Praticada – TMP, é possível calcular o percentual do reajuste ou revisão 
necessário por meio da seguinte fórmula:
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Percentual de reajuste 
ou revisão

=  (
TMN

-   1 )   × 100
TMP

Legenda:
TMA = Tarifa Média Necessária
TMP = Tarifa Média Praticada

2.1.3.3. Descrição dos Componentes das Fórmulas
Com a definição das fórmulas acima expostas, houve a necessidade de de-

finir um padrão para os dados a serem informados, dessa forma a consultoria 
representada nessa ocasião por Antonio Carlos Lobão, juntamente com os ana-
listas da ARES-PCJ, descreveram cada componente da fórmula, como segue:

a) Despesas de exploração: corresponde a todas as despesas, 
diretas e indiretas, necessárias para a prestação dos servi-
ços de abastecimento de água e de esgotamento sanitá-
rio, incluindo todas as despesas de operação, manutenção 
e gestão, além das despesas comerciais e administrativas 
bem como as despesas fiscais e tributárias relativas à pres-
tação dos serviços. Na contabilidade pública, abrange as 
despesas liquidadas correntes ou de custeio, excluídas as 
liquidações referentes ao serviço da dívida (amortizações 
e encargos financeiros) relativos aos investimentos.

Compõe o total das despesas de exploração: despesas 
com pessoal, materiais, serviços de terceiros, energia elé-
trica e outras.

b) Depreciação, amortização e provisões: compreende todas 
as despesas com depreciação, amortização e provisões, re-
lativas à prestação dos serviços de abastecimento de água 
e de esgotamento sanitário.

c) Investimentos realizados/a realizar: abrange todos os gas-
tos com pessoal próprio, materiais, serviços de terceiros e 
outros relativos aos investimentos na expansão ou mo-
dernização dos sistemas de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário. Deve ser considerado o total dos 
investimentos, tanto com recursos próprios como com re-
cursos de terceiros (empréstimos e financiamentos).
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d) Receita tarifária (faturamento): corresponde aos valores 
faturados no mês, relativos aos serviços de abastecimen-
to de água e esgotamento sanitário. Devem ser incluídos 
apenas os valores correspondentes aos serviços cobertos 
com as tarifas de água e esgoto.

e) Receita tarifária (arrecadação): corresponde aos valores ar-
recadados no mês, relativos aos serviços de abastecimen-
to de água e esgotamento sanitário. Devem ser incluídos 
apenas os valores correspondentes aos serviços cobertos 
com as tarifas de água e esgoto.

f) Recursos para investimentos (externos): abrange o total 
de todos os recursos destinados aos investimentos em 
modernização ou expansão dos serviços de abastecimen-
to de água e esgotamento sanitário proveniente de fontes 
externas, nas formas de empréstimos, financiamentos, 
transferências ou doações, reembolsáveis ou não.

g) Outras receitas: abrange todos os recursos obtidos pelo 
prestador dos serviços que não são oriundos de tarifas de 
água e de esgoto, inclusive receitas comerciais, adminis-
trativas e financeiras além de repasses e transferências 
feitos por outros órgãos ao prestador dos serviços, quando 
não destinados aos investimentos.

h) Volume faturado: corresponde ao total em metros cúbicos, 
medido e/ou estimado, relativos ao volume de água e de 
esgoto cobrado no mês (defasagem) ou ano (tarifa média 
necessária). 

i) Variações tarifárias a compensar: compreende os valores 
já obtidos ou a obter, em função de alterações nos cro-
nogramas e/ou demais eventos que tenham gerado mu-
danças substanciais na situação econômico-financeira do 
prestador com relação às previsões feitas no reajuste tari-
fário anterior. 

Assim, por exemplo, recursos já obtidos para determi-
nados gastos, previstos no reajuste tarifário anterior, e que 
não se concretizaram, ou que tiveram seus valores subs-
tancialmente modificados, poderão ser compensados no 
reajuste proposto.
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j) Remuneração do prestador: corresponde à remuneração do 
prestador dos serviços, a qual representa custo econômico 
que deve integrar a tarifa. Deve ser calculada somando-se 
um (1,00) a uma taxa pré-estabelecida para remuneração 
do prestador.

A ARES-PCJ poderá fixar uma taxa de remuneração que 
considere o cumprimento das metas pré-estabelecidas, no 
sentido de melhorar a eficiência na prestação dos serviços.

Quando não houver definição para cálculo da taxa, de-
ve-se utilizar zero (0). Assim, a remuneração do prestador 
será igual a um (1,00).

k) Taxa de desconto: corresponde à taxa de desconto do fluxo 
de caixa, considerando as expectativas inflacionárias, uti-
lizada para trazer a valor presente os montantes lançados 
nas projeções futuras.

l) Faturamento atual: corresponde aos valores faturados nos 
doze meses anteriores à entrada em vigor do reajuste so-
licitado, relativos aos serviços de abastecimento de água. 
Devem ser incluídos apenas os valores correspondentes 
aos serviços cobertos com a tarifa de água e esgoto.

Nas planilhas para cálculo do reajuste ou revisão também deverão ser 
informadas as projeções de despesas de exploração, depreciação, amorti-
zação e provisões, investimentos, outras receitas, recursos para investi-
mentos e volume faturado para o período dos próximos 12 a 48 meses.

A regulada deve apresentar as justificativas para as projeções, detalhan-
do as premissas, parâmetros e metas utilizados para tal cálculo, consideran-
do os critérios para dimensionamento da oferta e da demanda dos serviços, 
bem como das despesas, receitas e dos investimentos decorrentes.

Para se efetuar previsões quanto às variações de preços, devem ser 
considerados:

• Preços não administráveis: adotar critérios de reajustes previstos 
em regulamentação específica (ex. energia elétrica);
• Insumos e outros componentes de uso regular: reajustes previstos 
nos contratos ou indicadores de preços setoriais (ex. serviços de ter-
ceiros, material para tratamento);
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• Preços administráveis: adotar indicador geral de preços IPCA/
IBGE (ex. despesas com pessoal).

Com todos estes estudos, as reguladas têm condições de apurarem o 
custo médio do serviço e ainda verificar as tarifas praticadas e necessárias 
para cobertura dos mesmos, considerando ainda os investimentos.

Seguindo com os avanços alcançados pela ARES-PCJ vislumbrou-se a 
possibilidade de um sistema de regulação para controle tanto de dados 
contábeis como de indicadores da prestação dos serviços de saneamento.

2.2. Sistema de gestão regulatória
Acompanhando as atividades técnicas desenvolvidas na área da re-

gulação econômica, verificou-se a necessidade de implantar um sistema 
para melhorar a gestão das informações fornecidas pelas reguladas. Sen-
do assim, em 05 de agosto de 2014, foi encaminhado à diretoria uma soli-
citação para aquisição de um sistema.

O objetivo principal para aquisição do sistema foi a busca de informa-
ções confiáveis, uma vez que o sistema possibilitaria a importação das in-
formações registradas na contabilidade de cada ente regulado, evitando 
o preenchimento manual das informações encaminhadas à agência. As 
informações contábeis, uma vez encaminhadas, não poderiam ser altera-
das, dando assim confiabilidade e segurança para os envolvidos na regu-
lação.

Após todos os procedimentos para a definição do sistema de gestão re-
gulatória, em 06 de novembro de 2014, foi contratada uma empresa para 
o fornecimento do software que contém todas as informações contábeis, 
como: balancetes, fluxo de caixa e demonstração dos resultados, além de 
informações de dados físicos de água, esgoto e colaboradores, além de da-
dos econômicos, como detalhamento das contas de energia elétrica.

Com todos esses dados contidos no sistema, é possível analisar diver-
sos indicadores das reguladas e ainda obter informações essenciais para 
os cálculos dos reajustes e revisões.

Conclusão
A regulação econômica, compreendendo nesse tema também a conta-

bilidade regulatória com análise de custos e indicadores financeiros e ope-
racionais, é extremamente importante para o desenvolvimento da agên-
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cia reguladora, e pensando nisso que se tem buscado melhorias continuas 
nos procedimentos executados.

Nesse sentido, como demonstrado ao longo desse artigo, a ARES-PCJ 
procurou implantar uma metodologia que atendesse todos os Municípios 
regulados, mesmo com toda a assimetria de informações existente.

Esta metodologia foi definida com a criação da fórmula paramétrica, 
que por meio de informações fornecidas pelas reguladas possibilita o cál-
culo da tarifa média necessária, consequentemente apresentando o per-
centual de reajuste ou revisão necessário.

Com tantas informações a serem trabalhadas, houve a necessidade de 
contratação de um sistema que trouxe mais confiabilidade e rapidez na 
analise dos dados contábeis, econômico-financeiros e operacionais.

Considerando todo o conteúdo apresentado, nota-se a importância da 
regulação econômica, assim como da gestão das informações das regu-
ladas, principalmente com a finalidade de buscar sempre a eficiência dos 
serviços prestados.

Desde a criação da Agência Reguladora PCJ, já houve muitas conquis-
tas na área econômica, inclusive com todos os avanços da contabilidade 
regulatória, e com certeza ainda tem-se muito a que conquistar.
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O CONTROLE SOCIAL COMO 
INSTRUMENTO DE DEMOCRATIZAÇÃO 
DA REGULAÇÃO
IURI DOMARCO BOTÃO1

NEWTON GARCIA FAUSTINO2

Introdução
O presente artigo tem como finalidade o estudo reflexivo sobre a im-

portância de uma regulação democrática dos serviços de públicos de sa-
neamento básico consubstanciado pelo controle social, consagrado na 
Constituição Federal de 1988, na Lei Federal nº 11.445/2007 e no Decreto 
Federal regulamentador nº 7.217/2010, sob o corolário constitucional do 
acesso à informação. 

O instituto do Controle Social no processo regulatório brasileiro está 
intimamente relacionado com a participação ativa da sociedade na re-
gulação dos serviços públicos de saneamento básico, legitimando os atos 
administrativos exarados pelos entes reguladores. O artigo também re-
trata a experiência da Agência Reguladora de Saneamento das Bacias PCJ 
(consórcio público de direito público com sede na cidade de Americana, 
SP), em relação à participação social em âmbito municipal como forma 
de controle e fiscalização, primando pela universalidade, continuidade e 
qualidade dos serviços públicos de saneamento básico disponibilizado pe-
los prestadores dos serviços aos usuários.

1  Jornalista. Especialista em jornalismo multimídia pela Universidade Metodista de 
Piracicaba – Unimep. Ouvidor da ARES-PCJ.
2  Advogado. Especialista em direito público pela Universidade Anhanguera – Uniderp. 
Procurador jurídico da ARES-PCJ.
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1. Da regulação democrática nos serviços de sanea-
mento básico

É sabido que a regulação democrática no Brasil decorreu da evolução da 
democracia típica de um Estado democrático de direito, que fora estampa-
do e consagrado na Constituição Federal de 1988, no parágrafo único, do 
art. 1º, onde diz que: “todo poder emana do povo, que o exerce por meio 
de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”.

Falar de um Estado democrático de direito na regulação é perseguir o 
ideal sobre a importante participação ativa da sociedade nas tomadas de 
decisões em prol da contínua construção de uma democracia moderna, 
permitindo que o povo participe dos processos decisórios que reflitam di-
retamente em suas vidas, já que estamos diante de um Estado moderno 
que adotou o modelo descentralizado em relação à regulação da prestação 
dos serviços públicos de saneamento básico.

E, falando em participação popular, a democracia se consagra quando 
se garante ao povo o livre acesso ao conhecimento e às informações, onde o 
princípio constitucional da publicidade condiciona: se todo poder emana do 
povo, deve-se garantir o livre e amplo acesso ao conhecimento e à informa-
ção a quem tem o poder de concretização da democracia brasileira (Estado). 

E se o direito à informação é a garantia, aos cidadãos, de acesso ao co-
nhecimento e às informações de interesse público a respeito dos assun-
tos que lhes são inerentes, a participação social no processo de tomada 
de decisões é fundamental para se validar os atos estatais, inclusive no 
saneamento básico. 

Nesse diapasão, surge a figura do controle social como forma de legitima-
ção e validade dos atos administrativos, especificadamente em relação aos 
atos exarados pelos entes reguladores no exercício de sua função regulatória.

Ao se falar em regulação democrática dos serviços públicos de sanea-
mento básico, esbarramos no importante mister da motivação dos atos 
administrativos pelo gestor público. Todo ato administrado necessita ser 
motivado, apresentando-se as suas justificativas e sua legalidade para 
que possa fazer valer-se como regra de conduta a ser devidamente segui-
da. Nesse sentido, Maria Sylvia Zanella di Pietro nos ensina que:

[…] motivo é definido como o pressuposto de fato e de direito que 
serve de fundamento ao ato administrativo, conceituando pressu-
posto de fato como conjunto de circunstâncias, de acontecimentos, 
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de situações que levam a Administração a praticar o ato e pressu-
posto de direito como dispositivo legal em que se baseia o ato. (DI 
PIETRO, 2003, p. 345).

Sendo assim, não há dúvidas sobre a importância de uma regulação de-
mocrática dos serviços públicos de saneamento básico concretizada por meio 
de um controle social participativo, pois se levam em consideração a motiva-
ção, a transparência e a publicidade dos atos praticados pela Administração 
Pública, que no caso são as agências reguladoras de saneamento básico.

2. Da conceituação de controle social e suas peculiari-
dades na regulação do saneamento básico

Quando falamos em participação direta da sociedade na efetivação do 
controle social dos atos administrativos praticados pela Administração Pú-
blica, estamos diante de uma evolução do Estado social rumo à democracia 
na regulação da prestação dos serviços públicos de saneamento básico.

“Controle social” é muito bem definido na cartilha confeccionada pela 
Controladoria-Geral da União – CGU, a saber:

Controle Social pode ser entendido como a participação do cidadão 
na gestão pública, na fiscalização, no monitoramento e no controle 
das ações da Administração Pública. Trata-se de importante meca-
nismo de prevenção da corrupção e de fortalecimento da cidadania. 
(CGU, 2008, p. 16).

Na regulação realizada pela ARES-PCJ, o controle social será exercido 
nos termos do art. 47 da Lei Federal nº 11.445/2007, bem como do art. 34 do 
Decreto Federal Regulamentador nº 7.217/20103, seja por meio de consulta e 

3  O art. 47 da Lei nº 11.445/2007 e o art. 34 do Decreto nº 7.217/2010 retratam, res-
pectivamente: “Art. 47. O controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá 
incluir a participação de órgãos colegiados de caráter consultivo, estaduais, do Distrito Federal 
e municipais, assegurada a representação: I – dos titulares dos serviços; II – de órgãos governa-
mentais relacionados ao setor de saneamento básico; III – dos prestadores de serviços públicos 
de saneamento básico; IV – dos usuários de serviços de saneamento básico; V – de entidades 
técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor relacionadas ao setor de 
saneamento básico […]”. “Art. 34. O controle social dos serviços públicos de saneamento básico 
poderá ser instituído mediante adoção, entre outros, dos seguintes mecanismos: I – debates e 
audiências públicas; II – consultas públicas; III – conferências das cidades; ou IV – participação 
de órgãos colegiados de caráter consultivo na formulação da política de saneamento básico, 
bem como no seu planejamento e avaliação […]”.
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audiência públicas, seja por meio do Conselho de Regulação e Controle So-
cial – CRCS criado em cada Município regulado pela agência, em respeito 
ao protocolo de intenções da ARES-PCJ.

Para ilustramos essa realidade e necessidade, destacamos as lições do 
professor Marçal Justen Filho:

Refletindo concepções democráticas, tem sido usual que todas as 
decisões de grande relevo das agências reguladoras sejam subordi-
nadas a um processo de consulta e audiência púbicas. Produz uma 
espécie de publicidade ativa. Em vez de aguardar que possíveis in-
teressados se valham da faculdade prevista constitucionalmente, a 
agência convoca todos os possíveis interessados para prestar informa-
ções espontaneamente ou para solicitar a colaboração da sociedade. 
(2002, p. 586, grifo nosso).

Conclui, contudo, que “[…] Essa prática é extremamente salutar e reflete 
a concepção de que a autonomia da agência não se traduz em ausência de 
controle público de seus atos” (JUSTEN FILHO, 2002, p. 586).

Antônio Ivo de Carvalho também conceitua o instituto dizendo que o 
“controle social é expressão de uso recente e corresponde a uma moderna 
compreensão de relação Estado-sociedade, onde a esta cabe estabelecer 
práticas de vigilância e controle sobre aquele (1995, p.08).

Importante destacarmos que a atuação das agências reguladoras 
está focada a atender o interesse público primário, ou seja, os inte-
resses coletivos e sociais. Nesse sentido, a atuação da ARES-PCJ visa 
a defesa da qualidade da prestação final dos serviços públicos de sa-
neamento básico que são disponibilizados aos munícipes pelos pres-
tadores de serviços. 

3. A transparência como o marco do controle social na 
regulação

Importante destacarmos que a chegada da globalização resultou em 
um aperfeiçoamento da legislação brasileira, acompanhado do surgimen-
to de novas tecnologias, como a disseminação da rede mundial de compu-
tadores internet, que influenciou substancialmente o processo de evolução 
da divulgação das informações em relação à atuação do Estado quanto à 
prestação dos serviços públicos de saneamento básico postos à disposição 
do cidadão.
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Podemos conceituar a transparência segundo bem leciona Marcos 
Vinícius de Azevedo Braga: “[…] pode-se definir transparência da gestão 
como a atuação do órgão público no sentido de tornar sua conduta coti-
diana, e os dados dela decorrentes, acessíveis ao público em geral” (2011).

No tocante ao saneamento básico, sabiamente a Lei Federal nº 
11.445/2007, que trata da sua política nacional, consagrou a transparência 
por meio do instituto da publicidade dos atos, das informações e norma-
tivas no tocante à prestação e regulação dos serviços públicos de sanea-
mento básico, in verbis:

Art. 26. Deverá ser assegurado publicidade aos relatórios, estudos, 
decisões e instrumentos equivalentes que se refiram à regulação 
ou à fiscalização dos serviços, bem como aos direitos e deveres dos 
usuários e prestadores, a eles podendo ter acesso qualquer do povo, 
independentemente da existência de interesse direto.
§1º Excluem-se do disposto no caput deste artigo os documentos 
considerados sigilosos em razão de interesse público relevante, me-
diante prévia e motivada decisão.
§2º A publicidade a que se refere o caput deste artigo deverá se efeti-
var, preferencialmente, por meio de sítio mantido na rede mundial 
de computadores – internet.
Art. 27. É assegurado aos usuários de serviços públicos de sanea-
mento básico, na forma das normas legais, regulamentares e con-
tratuais:
I – amplo acesso a informações sobre os serviços prestados;
II – prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalida-
des a que podem estar sujeitos;
III – acesso a manual de prestação do serviço e de atendimento ao 
usuário, elaborado pelo prestador e aprovado pela respectiva enti-
dade de regulação;
IV – acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos 
serviços. 

Nesse diapasão, a regulação democrática dos serviços de saneamen-
to básico, exercida pela ARES-PCJ e demais entidades reguladoras, nasceu 
com a descentralização do Estado moderno, primando por uma atuação 
legal, pública e eficiente quanto à prestação final dos serviços públicos em 
todos os Municípios regulados pela agência.
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3.1. Regulação e Lei de Acesso à Informação
No ano de 2011, surgiu a Lei Federal nº 12.527 que disciplinou a garantia 

constitucional do direito ao acesso à informação, obrigando-se a publici-
dade dos atos praticados pelos gestores públicos, desde que não considera-
dos sigilosos ou secretos pelo Estado.

Tratando-se de saneamento básico, a própria Lei nº 11.445/2007, que 
disciplinou a política nacional do saneamento básico, astuciosamente, já 
previu os institutos da transparência e publicidade dos atos e das normati-
vas (resoluções) dos entes reguladores pelo legislador infraconstitucional.

No entanto, a transparência vai além da publicidade, ambas previstas 
na Constituição Federal de 1988. A transparência dos atos do Estado pre-
serva a garantia do acesso às informações de forma geral, não somente 
àquelas que se deseja apresentar.

A publicidade é a essência do Estado democrático de direito legitiman-
do os atos de uma administração pública moderna, elevada a título de 
direito fundamental nos termos do art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal 
de 1988. Lucas Rocha Furtado comunga da mesma ideia, a saber:

A publicidade é consequência direta do princípio democrático. So-
mente em regimes ditatoriais pode ser admitida – até porque não 
há outra opção – a prática de atos secretos, sigilosos. É direito da 
população, e dever do administrador, divulgar os atos praticados 
pela Administração a fim de que possam os cidadãos tomar pro-
vidências necessárias ao controle da legalidade, da moralidade, da 
eficiência das atividades do Estado. (2012, p. 94).

Sendo assim, não seria diferente, em relação à regulação do sanea-
mento básico, a regra da obediência dos institutos, da transparência e 
da publicidade dos atos públicos. Nesse sentido, as entidades regulado-
ras deverão pautar seus atos observando o princípio da publicização e 
motivação de seus atos, pois a noção de democracia, consagrada cons-
titucionalmente, está vinculada à capacidade dos indivíduos de par-
ticiparem efetivamente do processo de tomada de decisões que lhes 
dizem respeito.

Em relação à garantia constitucional do direito de acesso à informação 
já consagrado na Constituição Federal de 1988, a Lei de Acesso à Informa-
ção (12.527/2011), no art. 3º, trouxe as diretrizes basilares, a saber:
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Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a asse-
gurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser 
executados em conformidade com os princípios básicos da admi-
nistração pública e com as seguintes diretrizes: 
I – observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como 
exceção; 
II – divulgação de informações de interesse público, independente-
mente de solicitações; 
III – utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnolo-
gia da informação; 
IV – fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na 
administração pública; 
V – desenvolvimento do controle social da administração pública.

Sendo assim, podemos notar que com o avanço das novas tecnologias 
e com o advento de uma legislação mais eficaz e condizente com a reali-
dade, a regulação dos serviços de saneamento básico, exercidos pelas en-
tidades reguladoras (ARES-PCJ), está em consonância com a Constituição 
Federal de 1988, garantindo o respeito ao direito fundamental do acesso às 
informações praticadas no âmbito da Administração Pública.

E por fim, levando-se em consideração que a ARES-PCJ é um consórcio 
público de direito público e de natureza autárquica, integrante da Admi-
nistração Pública indireta de cada Município associado, obviamente deve-
rá respeitar a legislação vigente sobre o saneamento básico, bem como o 
importantíssimo controle social que é o corolário da regulação democráti-
ca no Brasil e no mundo.

Nota-se que as modalidades de controle social exercidas pela ARES-PCJ 
(consulta e audiências públicas, conselho de regulação e controle social, 
bem como a importante atuação da nossa ouvidoria), serão estudadas e 
detalhadas logo em seguida, demonstrando nossa experiência no tocante 
à participação ativa da sociedade quanto ao exercício das atividades regu-
latórias praticadas pela nossa agência.

4. Experiência da ARES-PCJ
Conforme previamente exposto, a participação da sociedade na formu-

lação de políticas públicas, chamada de controle social, é extremamente 
recente no Brasil. A regulação do saneamento básico, que deu origem à 
Agência Reguladora PCJ, no entanto, é igualmente nova, e, como destaca-
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mos, já traz em seu marco regulatório espaço de destaque para o controle 
social. Às entidades reguladoras cabe normatizar, aperfeiçoar e colocar em 
prática tais mecanismos, como ferramentas fundamentais para legitimar 
os atos regulatórios, bem como cumprir o papel democrático da regulação, 
que implica na mediação dos interesses entre poder concedente, prestador 
e usuários dos serviços públicos.

E foi exatamente a respeito dos conselhos de regulação e controle social 
o primeiro ato normativo editado pela ARES-PCJ: a Resolução nº 1, de 21 
de novembro de 2011, dispõe sobre as regras para instalação e funciona-
mento de tais conselhos, cumprindo as determinações legais e as extra-
polando, de maneira a permitir maior participação e proximidade entre 
os conselheiros e o Município.

A legislação tão somente estabelece participações obrigatórias e abre a 
possibilidade de que as funções sejam exercidas por órgãos colegiados já 
existentes (art. 47, V, § 1º). No caso da ARES-PCJ, ficou estipulado que seria 
condição para a aplicação de reajustes ou revisões nas tarifas a existência 
de um conselho de regulação e controle social em cada Município associa-
do, com representação mínima definida de acordo com o conteúdo da Lei 
Federal 11.445/2007.

Para exemplificarmos o funcionamento dos conselhos de regulação ci-
tamos alguns artigos da citada Resolução nº 1, que estabelecem:

Art. 2º […]
§ 1º O conselho de regulação e controle social deve atuar com auto-
nomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Exe-
cutivo municipal e será renovado periodicamente ao final de cada 
mandato dos seus membros.
§ 2º Do recebimento do parecer prévio sobre fixação, revisão e rea-
juste tarifário encaminhado pela ARES-PCJ, o presidente tem prazo 
de até 30 (trinta) dias para realizar a reunião ordinária.
§ 3º A reunião do conselho será pública e divulgada com antece-
dência mínima de 10 (dez) dias nos meios oficiais de divulgação do 
Município.
[…]
Art. 8º Compete aos membros do conselho de regulação e controle social:
I – Comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias do conselho;
II – Estudar as matérias distribuídas pelo presidente;
III – Emitir parecer circunstanciado em relação aos assuntos de pauta;
IV – Exercer outras atribuições, por delegação do conselho.
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Art. 9º As reuniões ordinárias do conselho de regulação e controle 
social serão realizadas ao menos uma vez ao ano e as extraordiná-
rias sempre que convocadas por seu presidente ou por um terço de 
seus membros.
Art. 18. O conselho de regulação e controle social poderá, através de 
reunião extraordinária, expressamente convocada para este fim, e 
por deliberação de 2/3 (dois terços) dos membros, elaborar ou alterar 
regimento interno para as suas atividades.

Vale ressaltar que a Resolução nº 01 especifica uma normativa mínima, 
mas transfere ao próprio colegiado e ao seu presidente as possibilidades de 
ampliar a periodicidade e os assuntos dos encontros de maneira a aprimo-
rar sua participação, com a criação, por exemplo, de um regimento interno 
(art. 18) ou ainda a realização de reuniões extraordinárias (art. 9º).

Ao longo dos cinco anos de atividades da Agência Reguladora PCJ, fo-
ram realizadas mais de cem reuniões de conselhos de regulação e controle 
social, que sempre contaram com a presença dos membros do colegiado, 
bem como das equipes técnica e diretiva da agência, de modo a prestar 
esclarecimentos a esses representantes da sociedade a respeito das altera-
ções tarifárias a serem determinadas.

É possível notar a necessidade de enriquecimento da participação dos 
colegiados nos processos, o que passa por dois fatores determinantes. O 
primeiro tem origem nos próprios conselheiros, que, ao compreender a re-
levância de sua atividade, poderiam contribuir de maneira mais partici-
pativa para as discussões levando ao conhecimento da agência reguladora 
informações relevantes do cotidiano de moradores da cidade. A segunda, 
da própria legislação, que estabelece o caráter consultivo, e não deliberati-
vo, dos colegiados. De modo complementar, portanto, a falta de interesse 
e a falta de “poder” diminuem o potencial de contribuição dos conselhos.

4.1. Consultas públicas
As consultas e audiências públicas, que possibilitam a participação e o 

controle da sociedade nas ações governamentais, aparecem na Lei Federal 
11.445/2007 como condição obrigatória para a validade dos contratos de 
concessão dos serviços de saneamento básico (art. 11) e para o planejamen-
to, na elaboração e revisão dos planos municipais de saneamento básico 
(arts. 19 e 51), não contempladas nesses casos a regulação e fiscalização dos 
serviços de saneamento básico.
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Tendo em vista o princípio de transparência das decisões regulatórias,4 
bem como a amplitude de abrangência das ações de regulação da entida-
de, a ARES-PCJ optou por normatizar por meio da Resolução nº 32, de 31 de 
outubro de 2013, a realização das consultas populares nos casos em que o 
assunto é de interesse regional, ou ainda nas ocasiões em que ocorrem estu-
dos para revisão tarifária, que consiste na alteração de faixas de consumo.

Na referida resolução, consultas e audiências públicas são definidas 
como instrumentos de apoio ao processo decisório, uma vez que a matéria 
a ser discutida é disponibilizada previamente e os interessados podem se 
manifestar por escrito por meio da internet ou presencialmente, no caso 
da consulta pública, ou ainda participando da reunião, no caso da audiên-
cia pública. Em ambos os casos é assegurado o direito de participação a 
qualquer interessado, bem como o de apresentar suas contribuições e ter 
respondidos seus questionamentos.

No caso das consultas públicas, os arquivos são disponibilizados pela 
internet por pelo menos dez dias, de modo que os interessados tenham 
tempo de consultar e elaborar suas contribuições, que são posteriormente 
respondidas. No caso da audiência pública, os conteúdos são apresentados 
aos participantes, que têm a oportunidade de tirar dúvidas e contribuir. 
As contribuições são analisadas e podem ser aproveitadas nos processos 
decisórios da agência.

Até então, vale ressaltar, eram organizados grupos de trabalho com re-
presentantes dos prestadores de serviços, que apresentavam alguns pro-
blemas, entre eles: constituídos apenas por representantes dos prestado-
res, sem usuários; não havia ampla divulgação das reuniões dos grupos, 
exceto entre os já participantes; a falta de regularidade e periodicidade 
das reuniões; e, por fim, as diferentes áreas de atuação dos indicados por 
cada prestador, fatores que esvaziavam as reuniões.

Com a definição da normativa para as consultas e audiências públi-
cas, não ficam estipulados grupos de participação, mas cada encontro 
específico é convocado e tem participação dos interessados. No caso das 
audiências públicas de caráter regional, além dos diários oficiais e site da 
ARES-PCJ na internet, as informações também são divulgadas em jornais 

4  “A informação sobre a atividade de regulação precisa ser disseminada, mesmo por-
que a sociedade ainda não conhece devidamente a atuação das agências reguladoras. Como 
se sabe, os conceitos técnicos são pouco acessíveis à maioria dos cidadãos, e, desse modo, 
dificultam-lhes a participação e por consequência o exercício da cidadania.” (DANTAS, 2007, p. 
189).
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de circulação na maioria dos Municípios, notadamente com a publicação 
de anúncio na Folha de S. Paulo – edição Campinas. Os convites também 
são disponibilizados por e-mail a todos os endereços cadastrados no banco 
de dados da Agência Reguladora PCJ e nas redes sociais por meio de Twit-
ter e Facebook para mais de 8 mil usuários.

No período de dois anos entre a publicação da Resolução nº 32 e a re-
dação do presente capítulo, foram realizadas 25 consultas públicas e 17 
audiências públicas. Dessas, seis foram regionais, a respeito de conteúdo 
normativo a ser definido pela Agência Reguladora PCJ, e as demais a res-
peito de regulação econômica, ou seja, reajuste ou revisão de tarifas em 
cada Município.

A título de exemplo, um processo de consulta e audiência pública 
que ilustra a importância das contribuições para o aperfeiçoamento do 
processo decisório é o da Consulta e Audiência Pública nº 01/2013, sobre as 
condições gerais para prestação dos serviços públicos de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário. Ela foi a primeira realizada pela ARES-PCJ, 
logo após a edição da Resolução nº 32, e a que até o presente momento re-
gistrou o maior número de participações e contribuições.

A consulta pública da minuta de resolução foi disponibilizada no mês 
de novembro de 2013, e foi realizada uma audiência pública em dezembro 
para apresentação do conteúdo. Na ocasião, os participantes pediram mais 
tempo para contribuir, após tirar algumas dúvidas, e uma nova audiência 
foi realizada em janeiro, após o período de recebimento de contribuições 
pela internet. A definição e publicação do texto final foram realizadas em 
fevereiro. No total, foram registradas 261 contribuições, das quais 116 fo-
ram aproveitadas no todo ou em parte com a promoção de modificações 
no texto inicial.5

4.2. Ouvidoria
A figura da ouvidoria surge na Suécia no século XVIII. Naquele contex-

to, bem como no início da atividade no Brasil durante o período colonial, 
tinha o papel de ser um representante do rei (ou imperador) para controle 
mais próximo dos súditos. Com o passar do tempo, o papel se inverteu, e o 

5  Um sumário do resultado do processo de consulta e audiência pública foi publicado 
em formato de notícia no site da ARES-PCJ na internet em 21 de fevereiro de 2015: <http://
www.arespcj.com.br/noticias/236/arespcj-define-texto-final-das-condicoes-gerais-para-
-prestacao-dos-servicos.aspx>; acesso em: 25 ago. 2015.



| 212

ouvidor passou a ser o representante do cidadão junto aos órgãos públicos 
e empresas. A atividade hoje está disseminada em diversos países, sempre 
com função semelhante: em Portugal, é o provedor da justiça; na Espanha 
e países de língua espanhola, o defensor del pueblo; e, nos de língua fran-
cesa, corresponde ao meditér de la republique.6

Na ARES-PCJ, a ouvidoria tem suas funções definidas no protocolo de 
intenções.7 Desde a criação da instituição, as solicitações dos usuários po-
dem ser formuladas por correio eletrônico, e os mecanismos de contato 
foram aprimorados e ampliados ao longo dos anos, com a criação de um 
formulário para solicitação e acompanhamento da demanda diretamen-
te no site da agência, bem como de um telefone para ligação gratuita de 
qualquer um dos Municípios regulados. Em 2014, ela passou ainda a ter 
funções de ouvidoria ativa, buscando a divulgação e interação com os 
usuários em cada Município, por meio da ouvidoria itinerante.

Para além do papel de democratização e, mais ainda, da obrigação le-
gal, a ouvidoria cumpre um papel estratégico8 de melhoria da prestação 
dos serviços regulados, bem como da atuação da própria agência regula-
dora junto aos usuários.

Os esforços no sentido de estimular a participação por meio da ouvi-
doria têm se mostrado válidos e os números dos relatórios internos mos-
tram que ano após ano a busca da população pela ouvidoria aumenta. No 
ano de 2013, por exemplo, foram registradas 59 solicitações e, em 2014, 170, 
número que foi superado, em 2015, ainda no primeiro semestre do ano, de-
monstrando que a ARES-PCJ passou a ser mais conhecida e passa a enfren-
tar agora outro tipo de dificuldade, o de atender cada vez melhor a todas 
as demandas e buscar por soluções adequadas, principalmente nos casos 

6  Associação Brasileira de Ouvidores/Ombudsman São Paulo. Disponível em: <http://
www.abosaopaulo.org.br/artigo.php?codigo=15>; acesso em: 28 ago. 2015.
7  “Compete à Ouvidoria da Agência Reguladora PCJ: I – atuar junto aos usuários e aos 
prestadores dos serviços de saneamento básico, a fim de dirimir possíveis dúvidas e interme-
diar a solução de divergências; II – registrar reclamações e sugestões dos usuários sobre os 
serviços regulados pela Agência Reguladora PCJ; III – encaminhar as reclamações aos presta-
dores dos serviços de saneamento para fins de solução do problema e aplicação das sanções 
cabíveis; IV – atuar como canal de comunicação entre a Agência Reguladora PCJ, a comunidade 
e a mídia.” (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí, 2010).
8  “A ouvidoria pode ser considerada uma função de natureza estratégica, uma vez 
que se presta como instrumento de transformação permanente – fator que permite projetar 
o futuro no sentido de reduzir pontos fracos e consolidar pontos fortes, neutralizar ameaças e 
vislumbrar oportunidades.” (BASTOS, 2012, p. 86).
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em que há discordâncias, conflitos e não conformidades na prestação dos 
serviços públicos de saneamento.
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OS DESAFIOS PARA IMPLANTAR A 
AGÊNCIA REGULADORA PCJ: 5 ANOS 
DE AVANÇOS E CONQUISTAS

“O começo é a parte mais difícil do trabalho.”
Platão

DALTO FAVERO BROCHI1

PAULO DE OLIVEIRA MATOS JUNIOR2

Introdução
Após anos de discussão no Congresso Nacional, em 5 de janeiro de 2007, 

foi promulgada a Lei Federal nº 11.445 (Diretrizes Nacionais para o Sanea-
mento Básico), regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.217/2010. Com isso 
a prestação dos serviços de saneamento básico passou a ser obrigatoria-
mente regulada e fiscalizada por um ente regulador definido pelo titular 
desses serviços (Município).

A partir dessa data, prefeitos e dirigentes de serviços de água e esgoto 
de Municípios de nossa região procuraram o Consórcio Intermunicipal das 
Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Consórcio PCJ para solicitar 
apoio da entidade, pois havia questionamentos jurídicos sobre os reajus-
tes das tarifas de água e esgoto, sem aval de ente regulador.

Ocorre que, com a promulgação da Lei Federal nº 11.445/2007, todos os 
Municípios deveriam indicar um ente regulador e delegar a este as com-
petências de regulação e fiscalização dos serviços de saneamento, inclusi-
ve a definição dos novos valores das tarifas.

1  Economista e diretor geral da ARES-PCJ.
2   Tecnólogo em redes de computadores, pós-graduado em gestão estratégica de 
negócios  e coordenador da secretaria geral da ARES-PCJ.
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Como o custo de se criar um ente municipal era muito elevado e não 
havia interesse em indicar o ente regulador instituído pelo governo esta-
dual, os prefeitos consultavam o Consórcio PCJ sobre a possibilidade de a 
entidade vir a exercer as funções de ente regulador regional dos serviços 
de saneamento.

As discussões em torno da regulação do setor de saneamento ganha-
ram corpo. Em agosto de 2009, representantes do Consórcio PCJ participa-
ram de seminário sobre o tema, realizado no Município de Guaratinguetá, 
SP, promovido pela Agenda Regula Brasil.

Dois meses depois, em outubro de 2009, o Consórcio PCJ promoveu 
um workshop sobre regulação, que contou com a participação de repre-
sentantes da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de 
São Paulo – ARSESP, da Associação Nacional dos Serviços Municipais de 
Saneamento – ASSEMAE, e da Associação Brasileira das Concessionárias 
Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto – ABCON, além de vários 
dirigentes de serviços de saneamento da região. Esse evento marcou o iní-
cio das discussões sobre regulação do saneamento dentro da entidade.

A partir desse evento, ficou clara a necessidade de um ente regu-
lador para os serviços de saneamento, independentemente da forma 
de sua prestação, se direta ou indireta (departamento, autarquia ou 
empresa municipal), ou se através de contrato (concessão ou Parceria 
Público-Privada – PPP).

1. Estudos iniciais: o desafio de implantar a regulação e 
a viabilidade técnica e financeira

Prefeitos e dirigentes dos serviços de água e esgoto de Municípios asso-
ciados do Consórcio PCJ externavam suas preocupações com a regulação 
do setor de saneamento. Em fevereiro de 2010, durante a 64ª Reunião Or-
dinária da entidade, realizada em 10 de fevereiro de 2010, no Município de 
Santa Bárbara d’Oeste, SP, foi discutida a possibilidade de o Consórcio PCJ 
exercer as funções de ente regulador e fiscalizador.

Por se tratar de associação civil de direito privado, o Consórcio PCJ não 
poderia receber a delegação dessas funções, principalmente de fiscaliza-
ção, pois o exercício do poder de “polícia administrativa” é exclusivo de 
ente público.

Então foi aprovada proposta de realização de estudos de viabilidade 
econômica e técnica, pela secretaria executiva do Consórcio PCJ, visando 
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a criação de uma agência reguladora dos serviços de saneamento, de âm-
bito regional.

Para dar início aos estudos, foram realizadas várias reuniões e encon-
tros com assessores jurídicos das prefeituras e dos prestadores dos servi-
ços de saneamento. Os estudos do Consórcio PCJ apontaram que a melhor 
proposta seria uma entidade reguladora na forma de consórcio público.

Depois de mais de três meses de elaboração, em junho de 2010 foi 
apresentada a versão final do Protocolo de Intenções da ARES-PCJ, que 
permaneceu em consulta pública por mais um mês no sítio eletrônico 
do Consórcio PCJ.

Seguindo a Lei federal nº 11.107/2005 (Lei dos Consórcios Públicos), o 
Protocolo de Intenções da ARES-PCJ, documento necessário para a forma-
lização de um consórcio público, foi elaborado visando, única e exclusi-
vamente, a criação de um ente regulador dos serviços públicos de sanea-
mento básico.

Em 20 de agosto de 2010, durante a 65ª Reunião Ordinária do Consórcio 
PCJ, realizada em Atibaia, SP, foi lançado oficialmente o Protocolo de Inten-
ções da Agência Reguladora PCJ e teve início a coleta de assinaturas dos 
prefeitos dos Municípios descritos no documento.

Após a assinatura no Protocolo de Intenções, os prefeitos encaminha-
ram projeto de lei às suas respectivas Câmaras de Vereadores, a fim de 
ratificar o documento, prevendo que, para a convocação da Assembleia de 
Instalação, a somatória da população dos Municípios com lei de ratificação 
aprovada deveria atingir 1 milhão de habitantes, a fim de dar escala eco-
nômica à Agência Reguladora PCJ. 

O número de Municípios que haviam ratificado o Protocolo de Inten-
ções, através de lei, foi ampliando. Em março de 2011, com 22 Municípios, a 
meta de 1 milhão de habitantes foi atingida e a Assembleia de Instalação 
da Agência Reguladora PCJ foi convocada para o dia 6 de maio de 2011.

Os 22 Municípios fundadores da ARES-PCJ foram: Águas de São Pedro, 
Analândia, Artur Nogueira, Atibaia, Capivari, Charqueada, Cordeirópolis, 
Corumbataí, Cosmópolis, Hortolândia, Ipeúna, Iracemápolis, Itatiba, Ja-
guariúna, Mogi Mirim, Mombuca, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Piracaia, 
Rio Claro, Santo Antonio de Posse e Valinhos.

A convocação para a Assembleia de Instalação foi assinada pelos pre-
feitos Angelo Perugini (Hortolândia), José Bernardo Denig (Atibaia), João 
Gualberto Fattori (Itatiba) e Gustavo Reis (Jaguariúna).
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Nessa assembleia, presidida pelo Presidente do Consórcio PCJ, Angelo 
Perugini, o Protocolo de Intenções foi convertido em Contrato de Consór-
cio Público, foi aprovado o Estatuto Social e foram eleitos e empossados os 
membros da Presidência da ARES-PCJ (Gestão 2011-2012), sendo: Presiden-
te, José Bernardo Denig, prefeito de Atibaia; Primeiro Vice-Presidente, João 
Gualberto Fattori, prefeito de Itatiba; e Segundo Vice-Presidente, Palminio 
Altimari Filho, prefeito de Rio Claro. 

Também foi firmado Termo de Cooperação com o Consórcio PCJ, que ce-
deu dois funcionários (Dalto Favero Brochi e Carlos Roberto de Oliveira) e 
espaço físico à ARES-PCJ; foi criado o Grupo de Trabalho; houve a indicação 
de Dalto Favero Brochi para o cargo de diretor geral e de Carlos Roberto de 
Oliveira para assessor jurídico; e foi aprovado o Plano de Atividades para 
o ano de 2011. Com isso, a ARES-PCJ iniciou sua formação e estruturação 
institucional.

Em outubro, houve a indicação de Carlos Roberto Belani Gravina para 
o cargo de diretor técnico-operacional. Também teve início a cobrança da 
Taxa de Regulação. Assim, em novembro de 2011 a ARES-PCJ começou suas 
atividades inerentes à regulação, a seguir apresentadas de forma resumi-
da e por ordem cronológica, contendo vários destaques.

2. Ano zero – 2011
Entre os meses de maio e outubro, foi o período de regularização da ARES-

-PCJ como pessoa jurídica, com sua inscrição nos órgãos competentes, como 
a Receita Federal, Secretarias Estadual e Municipal de Fazenda, Tribunal de 
Contas do Estado, instituição financeira, além de contatos institucionais 
com prestadores dos serviços de água e esgoto dos Municípios associados.

Em novembro, a Agência Reguladora PCJ emitiu a Resolução ARES-PCJ 
nº 1, disciplinando a criação, instalação e funcionamento dos conselhos de 
regulação e controle social, no âmbito dos Municípios regulados, fomen-
tando assim a efetiva participação da sociedade civil nas questões relati-
vas ao saneamento básico.

No mês de dezembro, a ARES-PCJ realizou seu primeiro reajuste dos va-
lores das tarifas de água e esgoto. O primeiro Município a receber autori-
zação para reajustar suas tarifas foi Corumbataí.

Com a adesão de Paulínia, Rio das Pedras e Santa Maria da Serra, a 
ARES-PCJ, encerrou o ano com 25 Municípios associados e população aten-
dida de mais de 1,2 milhão.
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3. Ano um – 2012 
No início de 2012, nasceu o boletim informativo Regulação, com a fi-

nalidade de trazer informações sobre a Agência Reguladora PCJ, sobre os 
Municípios e prestadores, além de assuntos de interesse do setor de sanea-
mento.

O informativo trouxe como destaque em sua primeira edição as 
vantagens que um Município possui ao aderir a uma agência regional 
de regulação, com economia de até quatro vezes se comparado a uma 
agência municipal.

Pensando na padronização do conteúdo mínimo das faturas e na im-
plantação de contratos de prestação de serviços, a ARES-PCJ, através do 
Grupo de Trabalho, iniciou discussão sobre o assunto, com a intenção de 
melhorar a qualidade na prestação dos serviços para a população e cum-
prir a legislação federal. Como contribuição, o Grupo de Trabalho propôs a 
inclusão do histórico de consumo anual e a declaração na conta de água 
das pendências financeiras do consumidor.

A partir de junho, em função das eleições municipais e da desin-
compatibilização dos dois vice-presidentes, a presidência da ARES-PCJ 
ficou assim constituída para o período de 1º de junho a 31 de dezembro 
de 2012: Presidente, José Bernardo Denig, prefeito de Atibaia; Primeiro 
Vice-Presidente, Carlos Nelson Bueno, prefeito de Mogi Mirim; e Segun-
do Vice-Presidente, Carlos Cezar Tamiazo, prefeito de Cordeirópolis. 

Em comemoração ao seu primeiro aniversário, em julho de 2012 foi 
inaugurada a sede da Agência Reguladora PCJ, com a presença de pre-
feitos e representantes de Municípios associados e de prestadores dos 
serviços de saneamento, além de parceiros.

Com a associação de novos Municípios, houve a necessidade de am-
pliação do quadro de colaboradores. Assim, a ARES-PCJ deu iniciou ao 
seu primeiro processo seletivo público. Essa nova estrutura, atrelada às 
novas contratações, trouxe à ARES-PCJ, mais qualidade no cumprimen-
to de suas funções, permitindo-lhe dar maior suporte à população, aos 
serviços de saneamento e aos Municípios.

Em julho de 2012, os prestadores de serviços regulados pela ARES-
-PCJ começaram a distribuição, junto com a fatura de água, de folhe-
to com os principais direitos e deveres dos usuários dos serviços de 
água e esgoto, visando ressaltar as obrigatoriedades previstas por 
leis, tanto ao consumidor quanto ao prestador de serviços, e de di-
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vulgar a Agência Reguladora PCJ. Foram produzidos e distribuídos 1 
milhão de folhetos.

Em setembro de 2012, a ARES-PCJ elaborou comparativo de portarias que 
determinam a potabilidade da água, mostrando a evolução da Portaria nº 
518/2004 para a Portaria nº 2.914/2011, do Ministério da Saúde, e listou as 
principais alterações para que a população tivesse conhecimento dos novos 
parâmetros levados em consideração nas análises que classificam a quali-
dade da água distribuída para o consumo humano.

A Agência Reguladora PCJ e a Entidade Reguladora dos Serviços de 
Águas e Resíduos – ERSAR, de Portugal, assinaram acordo de cooperação 
técnica, com o objetivo de promover a troca de experiências e o intercâm-
bio de informações relacionadas à regulação e fiscalização dos serviços de 
saneamento: água, esgoto e resíduos sólidos.

Esse acordo foi assinado durante a visita técnica dos diretores da ARES-PCJ 
à sede da ERSAR, em Lisboa. Na oportunidade, foram apresentadas as metodo-
logias de trabalho e disponibilizados diversos relatórios de estudos, pesquisas e 
outros materiais institucionais, em auxilio à ARES-PCJ em suas atividades. Os 
representantes brasileiros também apresentaram alguns resultados dos traba-
lhos desenvolvidos pela Agência Reguladora PCJ.

Nessa viagem, os representantes da ARES-PCJ também estiveram em 
Botarel, na região de Barcelona, Espanha, para conhecer a Central de Apro-
veitamento e Tratamento de Resíduos Sólidos, operada pela empresa SE-
COMSA GESTIÓ, que possui projeto similar ao da Central de Tratamento de 
Resíduos – CTR Palmeiras, em fase de implantação no Município de Piraci-
caba, que utiliza o sistema de biometanização.

Durante 2012, ocorreram as adesões dos Municípios de Campinas, 
Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste, Piracicaba e Sumaré. Dessa forma, a 
ARES-PCJ encerrou o ano com trinta Municípios associados, e a população 
atendida superou a casa de 3 milhões de habitantes.

4. Ano dois – 2013
O ano de 2013 iniciou com novos mandatos dos prefeitos e a presidência 

da ARES-PCJ, para o período de 1º de janeiro a 31 de março, com base em 
seu Protocolo de Intenções, ficou assim constituída: Presidente, Vicente Ri-
gitano, prefeito de Corumbataí; Primeiro Vice-Presidente, Ildebran Prata, 
prefeito de Ipeúna; e Segundo Vice-Presidente, José Henrique Piazza, pre-
feito de Charqueada.
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Em março ocorreu a eleição da presidência da ARES-PCJ (Gestão 2013-
2014), que ficou assim constituída:   Presidente, Vicente Rigitano, prefeito 
de Corumbataí; Primeiro Vice-Presidente, Antonio Fernandes Neto, prefei-
to de Cosmópolis; e Segundo Vice-Presidente, Antonio Meira, prefeito de 
Hortolândia. 

Também houve a indicação de Carlos Roberto de Oliveira para o cargo 
de diretor administrativo e financeiro.

Nos meses de janeiro e junho, os escritórios regionais de Piracicaba e 
Campinas, respectivamente, iniciaram suas atividades com objetivo de 
aproximar a ARES-PCJ dos Municípios, a fim de dar vazão às demandas de 
regulação e fiscalização dos serviços.

Em Americana, no mês de março, foi realizado o Curso de Regulação do 
Saneamento, que contou com mais de 130 participantes, dentre eles pro-
motores de justiça, prefeitos, gestores e técnicos dos serviços de água e 
esgoto e representantes da sociedade civil dos Municípios associados. O 
objetivo foi difundir o tema junto à população, mostrar a responsabilida-
de dos governos municipais, a importância do Plano Municipal de Sanea-
mento Básico e do ente regulador, que fiscaliza o seu cumprimento.

Ainda em 2013, foi iniciado o Programa de Monitoramento da Água, 
com a contratação de empresa especializada em análise físico-química, 
a fim de verificar a qualidade da água tratada e distribuída nos Municí-
pios associados à ARES-PCJ, em atendimento aos parâmetros da Portaria 
nº 2.914/2011, do Ministério da Saúde, que estabelece padrões, classifica e 
aponta os limites das substâncias presentes na “água para consumo hu-
mano”, ou seja, na água que pode ser distribuída pelos serviços de sanea-
mento à população.

A criação da Agência Reguladora PCJ, como consórcio público para ati-
vidades de regulação e fiscalização dos serviços de saneamento na região, 
foi finalista do Prêmio Mário Covas, sendo selecionada entre as melhores 
iniciativas do Estado de São Paulo na categoria Gestão Municipal. O Prê-
mio Mário Covas reconhece os projetos que desenvolvem práticas inova-
doras para o aprimoramento da qualidade de serviços públicos. 

Representantes da ARES-PCJ participaram, em agosto de 2013, do 
VIII Congresso Brasileiro de Regulação, em Fortaleza, organizado pela 
Associação Brasileira de Agências de Regulação – ABAR, onde apresen-
taram trabalho técnico sobre “Monitoramento da qualidade da água 
tratada e distribuída para o abastecimento público”, uma experiência 
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exitosa da ARES-PCJ no monitoramento da qualidade da água nos Mu-
nicípios associados.

Os representantes visitaram a Agência Reguladora de Serviços Públi-
cos Delegados do Estado do Ceará – ARCE para conhecer seus trabalhos e 
os principais procedimentos do dia a dia, como inspeções aos sistemas e 
relatórios de fiscalização, reajustes tarifários, entre outros, o que contri-
buiu para elaborar comparativos entre os processos já realizados e os que 
estavam sendo implantados pela ARES-PCJ.

O presidente da ARES-PCJ participou de evento na Assembleia Legisla-
tiva de Santa Catarina, em Florianópolis, onde firmou termos de coopera-
ção com a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Aris e a 
Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços 
Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, visando fortalecimen-
to, troca de experiências, informações e capacitação entre as agências. 
Essas duas agências reguladoras também foram criadas na forma de con-
sórcio público.

Com o crescimento da demanda da ARES-PCJ, com adesões de novos 
Municípios, houve a necessidade de abertura de um segundo processo se-
letivo público para a contratação de novos analistas de regulação e fiscali-
zação e de auxiliar de serviços gerais. 

Em novembro, em função do ingresso de novos Municípios, a ARES-PCJ 
reduziu em 20% o valor de sua Taxa de Regulação, que era de 0,5% sobre 
as receitas dos prestadores de serviço. A partir de 2014, passou para 0,4% 
sobre as receitas do exercício anterior. Essa redução de valores aliviou o 
orçamento dos prestadores de serviços, permitindo mais investimentos 
nos sistemas e, consequentemente, melhoria dos serviços.

Ao final de 2013, a equipe técnica da ARES-PCJ inovou com o uso da 
tecnologia, utilizando tablet nas visitas de fiscalização. Além de conferir 
mais agilidade na compilação dos dados, que já são captados em ambiente 
digital, a ferramenta reduz o uso de papel, pois no lugar de diversas fichas 
impressas e prancheta, os analistas levaram os formulários digitais.

Por meio de um aplicativo, carregado com os campos necessários de aná-
lise e com os indicadores a serem verificados em cada subsistema, o preen-
chimento manual foi substituído pelo toque na tela, e as fotos são realizadas 
diretamente com o tablet e categorizadas e separadas automaticamente. A 
principal diferença foi na elaboração dos relatórios gerados após cada visita, 
pois é possível baixar o relatório para ler na tela do computador.
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Com a adesão de Americana, Leme, Limeira, Louveira, São Pedro, Rafard 
e Vinhedo, a ARES-PCJ encerrou o ano de 2013 com 37 Municípios associa-
dos, atendendo uma população de 4 milhões de habitantes.

5. Ano três – 2014 
Nos primeiros dias de 2014, a ARES-PCJ e o Procon Rio Claro se reuniram 

para estabelecer as diretrizes de parceria, com o objetivo de trabalhar em 
conjunto nas soluções de proteção ao consumidor, no compartilhamento 
de informações e, sobretudo, na tarefa de avaliar a qualidade dos serviços 
de saneamento.

Um importante marco na consolidação da entidade ocorreu em feve-
reiro, quando a Agência Reguladora PCJ finalizou o texto da Resolução 
sobre as Condições Gerais para Prestação dos Serviços Públicos de Abas-
tecimento de Água e Esgotamento Sanitário. O documento apresenta as 
diretrizes para a relação da ARES-PCJ com os prestadores e usuários, e teve 
como base a legislação vigente, além de contribuições de todos os envol-
vidos no processo.

A complexidade do tema e o nível de detalhamento da resolução fize-
ram com que a minuta inicial sofresse 116 alterações desde que foi dispo-
nibilizada para consulta pública; no total foram recebidas 261 contribui-
ções, analisadas uma a uma pela equipe técnica.

Com a meta divulgar institucionalmente a ARES-PCJ junto aos usuá-
rios dos serviços de saneamento, foram fixadas placas informando que 
o prestador é regulado e fiscalizado pela Agência Reguladora PCJ e que, 
através de sua Ouvidoria, recebe ligações gratuitas em caso de dúvidas, 
reclamações, sugestões e elogios sobre os serviços.

A maioria dos sites e das contas de água dos prestadores já conta com 
informações dos canais de contato com a ARES-PCJ, e essas ações apresen-
taram resultado positivo, uma vez que aumentou a busca por informa-
ções por meio da ouvidoria.

Analistas da ARES-PCJ visitaram em maio a AGIR. O objetivo da visita téc-
nica foi a troca de experiências em regulação e fiscalização do saneamento 
básico, prevista no convênio de cooperação assinado entre as instituições, 
que têm em comum o fato de serem consórcios públicos. Os temas principais 
discutidos foram o acompanhamento dos Planos Municipais de Saneamento 
Básico, fiscalização de prestadores de serviço em forma de concessão, reajus-
tes tarifários, e regulação e fiscalização na área de resíduos sólidos.
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Representantes da Agência Reguladora PCJ participaram da 44ª As-
sembleia da Assemae, em Uberlândia, MG. O evento reuniu autoridades 
ligadas ao setor de saneamento, prefeitos e dirigentes das empresas muni-
cipais de saneamento de vários Estados brasileiros. Os representantes da 
ARES-PCJ apresentaram na XVIII Exposição de Experiências Municipais 
em Saneamento o trabalho sobre a “Avaliação da prestação dos serviços 
de água e esgoto por agência reguladora”.

Em maio, também, a Agência Reguladora PCJ mobilizou os prestadores 
dos serviços de água e esgoto, por meio de curso sobre custos e tarifas, 
com o objetivo de aperfeiçoar os sistemas de custos dos prestadores dos 
serviços de saneamento e criar de um padrão único para o levantamento 
de custos e tarifas no âmbito da ARES-PCJ.

Nas oficinas, cada participante trouxe os dados de seu Município para 
a aplicação individualizada das metodologias e fórmulas utilizadas para 
a definição de custos médios e tarifas médias, que norteiam o processo de 
montagem de estruturas tarifárias.

A ARES-PCJ também promoveu o Ciclo de Debates, com os temas Re-
gulação, Plano Municipal de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos, divi-
dido em três seminários, realizados em Valinhos, Rio Claro e Piracicaba, 
e que contaram com mais de 230 participantes, dentre eles prefeitos, se-
cretários municipais, gestores e funcionários de serviços de saneamen-
to, professores, estudantes, representantes de outras agências regulado-
ras e da sociedade civil. 

Em julho, com o aumento da equipe de colaboradores e para atender a 
crescente demanda de novos Municípios associados, a Agência Regulado-
ra PCJ mudou sua sede para um imóvel maior. 

Na busca de soluções aos problemas dos usuários dos serviços de sa-
neamento por meio da Ouvidoria e na necessidade de ampliar a divulga-
ção da instituição, a ARES-PCJ realizou, no Município de Campinas, em 
setembro, a primeira Ouvidoria Itinerante, com veículo personalizado e 
equipado para atender a população, tirando dúvidas e dando orientações.

Em setembro, a ARES-PCJ organizou visita técnica a Lisboa, Portugal. 
A comitiva foi formada por prefeitos, dirigentes de agências reguladoras 
e de prestadores de serviços de água e esgoto, onde participaram do 1º Fó-
rum Internacional de Reguladores de Águas e Resíduos e do Congresso da 
Associação Internacional da Água – IWA, além de visitarem várias empre-
sas prestadoras de serviços de saneamento.
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O artigo levado pela ARES-PCJ ao congresso fez uma análise da quali-
dade da água distribuída à população comparando duas metodologias: o 
indicador Água Segura, da Entidade Reguladora de Águas e Resíduos de 
Portugal – ERSAR, e os indicadores operacionais, financeiros e de qualida-
de da prestação dos serviços, que foram selecionados pela Câmara Técnica 
de Saneamento da ABAR entre os dados do Sistema Nacional de Informa-
ções do Saneamento – SNIS.

Em outubro, a ARES-PCJ emitiu sua Resolução nº 50, que estabelece as 
Condições Gerais de Prestação dos Serviços Públicos de Abastecimento de 
Água Tratada e de Esgotamento Sanitário. Uma das condições é a figura 
do contrato de prestação de serviços de saneamento com o usuário, devi-
damente aprovado pela agência reguladora.

A Agência Reguladora PCJ contratou, ao final de 2014, estudos para 
realizar diagnóstico dos serviços de limpeza urbana e resíduos sólidos. Foi 
realizado encontro com representantes de 18 Municípios e dirigentes de 
dois consórcios intermunicipais de resíduos sólidos, visando a elaboração 
de resolução específica sobre a prestação desses serviços.

Em dezembro, o ouvidor da ARES-PCJ, Iuri Domarco Botão, recebeu cer-
tificação da Associação Brasileira de Ouvidores – ABO, após sua partici-
pação em curso de atualização e certificação em ouvidoria, realizado em 
Florianópolis, SC. 

 A Agência Reguladora PCJ conquistou o segundo lugar no Prê-
mio Celso Furtado de Desenvolvimento Regional, na categoria Práticas 
Exitosas de Produção e Gestão Institucional, com o trabalho sobre “O 
fortalecimento do pacto federativo através dos consórcios públicos re-
gionais: a experiência de criação da agência reguladora de saneamento 
PCJ”, escrito pelo diretor administrativo financeiro da ARES-PCJ, Carlos 
Roberto de Oliveira. O concurso foi realizado pelo Ministério da Inte-
gração Nacional e recebeu 120 inscrições. 

Após a adesão de Amparo, Araras, Araraquara, Cerquilho, Itirapina, 
Jundiaí, Pirassununga, Salto e Tietê, a ARES-PCJ encerrou o ano de 2014 
com 46 Municípios associados, atendendo uma população de 4,8 milhões 
de habitantes.

Com isso, a ARES-PCJ teve condições de novamente reduzir sua Taxa 
de Regulação. A partir de 2015, a alíquota passou para 0,3% sobre as re-
ceitas dos prestadores dos serviços de saneamento, referentes ao exer-
cício anterior.
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6. Ano quatro – 2015
O período das chuvas, entre outubro de 2014 e março de 2015, foi atípico. 

Foi a chamada Crise Hídrica e quase todos os prestadores de serviços de 
água e esgoto, regulados pela ARES-PCJ, tiveram dificuldades no abaste-
cimento de água tratada e distribuída à população de nossa região. O uso 
racional da água foi o principal assunto de 2015.

 A Agência Reguladora PCJ produziu 1,6 milhão de folhetos sobre consumo 
sustentável, um guia de boas práticas para o consumo de água que foi distri-
buído junto com a conta de água à população dos Municípios associados.

Em março, ocorreu a eleição da presidência da ARES-PCJ (Gestão 2015-
2016), que ficou assim constituída: Presidente, Antonio Fernandes Neto, pre-
feito de Cosmópolis; Primeiro Vice-Presidente, Clayton Machado, prefeito de 
Valinhos; e Segundo Vice-Presidente, Hélio Zanata, prefeito de São Pedro. 

Também em março, a ARES-PCJ e o Centro de Vigilância Sanitária – 
CVS, da Secretaria Estadual de Saúde, assinaram convênio de cooperação 
para atuação conjunta em iniciativas que visam garantir a qualidade 
da água distribuída à população nos Municípios associados à Agência 
Reguladora PCJ.

Legalmente, o acompanhamento e a fiscalização da qualidade da água 
são de responsabilidade da Vigilância Sanitária. Indiretamente, no entan-
to, a ARES-PCJ monitora a água distribuída, já que a agência é responsável 
pela fiscalização da prestação dos serviços de saneamento e a qualidade 
da água é um indicador indireto e importante da qualidade desses servi-
ços como um todo. 

Ainda no mês de maio, pelo menos 130 representantes de prefeituras, 
prestadores de serviços de saneamento e de sete agências reguladoras 
participaram do seminário jurídico “O poder normativo e de sanção das 
agências reguladoras”, realizado pela Agência Reguladora PCJ.

A Agência Reguladora PCJ entregou ao Ministro das Cidades o pleito 
elaborado em conjunto pelas entidades (Consórcio PCJ e ARES-PCJ) para a 
desoneração do Programa de Integração Social – PIS e Contribuição para 
Financiamento da Seguridade Social – Cofins, como forma de incentivo 
do governo federal na desoneração do setor de saneamento, em função da 
crise hídrica na região.

A ARES-PCJ, em parceria com a ABAR, organizou a 20ª Reunião da Câ-
mara Técnica de Saneamento Básico – CTSan. O evento ocorreu em Cam-
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pinas e reuniu cerca de sessenta participantes, representando mais de 
vinte agências reguladoras de diferentes Estados do Brasil.

Um dos principais assuntos abordados foi a crise hídrica na região Sudes-
te, em especial em nossa região e as tarifas de contingência implantadas por 
agências reguladoras de São Paulo e Minas Gerais, para o equilíbrio econômi-
co e financeiro dos prestadores de serviço de água e esgoto nos Municípios.

No mês de agosto, em face da elevação das tarifas de energia elétrica e de 
outros reflexos da crise hídrica, e que em muito impactam as tarifas de água 
da região, a ARES-PCJ promoveu capacitação de “Fomento à eficiência energé-
tica”, visando alternativas para a redução desses impactos, e que contou com 
a participação de oitenta pessoas ligadas aos prestadores de água e esgoto.

Em setembro, diretores da ARES-PCJ participaram do 2º Fórum Inter-
nacional de Reguladores de Águas, evento realizado em Londres, Inglater-
ra, que reuniu representantes de agências reguladoras de diversos países, 
para um diálogo acerca do meio ambiente, saúde e regulação econômica 
dos serviços de água e esgoto.

Ainda em setembro, o coordenador de fiscalização da ARES-PCJ, Daniel 
Manzi, participou do curso sobre “Regulação local de serviços públicos”, 
realizado pela Escola de Regulação de Turim, Itália, e que abordou formas 
de trabalho com resíduos sólidos, água, transportes públicos, aquecimen-
to urbano, instalações desportivas e ainda contou com aulas práticas, visi-
ta técnica a uma estação de tratamento de água e resíduos sólidos.

Técnicos da ARES-PCJ apresentaram, no 28º Congresso de Engenharia 
Ambiental e Sanitária da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 
Ambiental – ABES, ocorrido em outubro no Rio de Janeiro, RJ, trabalho téc-
nico sobre o “Acompanhamento do desempenho na prestação de serviços 
de saneamento a partir do monitoramento da qualidade da água”.

Em parceria com a ARIS e a AGIR, a ARES-PCJ promoveu o 1º Encontro 
Nacional de Agências Reguladoras Municipais e Intermunicipais de Sa-
neamento - ENARMIS. O evento foi realizado em novembro, na cidade de 
Florianópolis, SC, e contou com mais de oitenta participantes.

O encontro teve como objetivo fortalecer as discussões de temas de 
interesse dos gestores do setor de saneamento básico e proporcionar um 
momento para troca de informações e de experiências entre agências re-
guladoras municipais e intermunicipais. 

Também no mês de novembro, representantes da Agência Reguladora 
PCJ participaram da Feira WATEC 2015, em Israel, onde também visitaram 
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a Usina Soreq, maior usina de dessalinização por osmose reversa do mun-
do, as instalações do Serviço de Abastecimento de Água de Jerusalém, 
dentre outros locais voltados ao saneamento.

Foi lançado em novembro o livro “Agências reguladoras no Brasil”, obra de 
autoria coletiva, resultante dos debates do Seminário sobre Regulação, rea-
lizado na Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo. O capítulo “A 
participação popular e o controle social no saneamento básico” foi escrito pelo 
diretor administrativo e financeiro da ARES-PCJ, Carlos Roberto de Oliveira.

A Agência Reguladora PCJ recebeu, em novembro, equipe de auditoria 
operacional em esgotamento sanitário, do Tribunal de Contas da União 
– TCU, com o objetivo de compartilhar informações e ações da ARES-PCJ 
sobre as questões que permeiam a política de saneamento, identificando 
dificuldades que podem comprometer a universalização dos serviços de 
esgotamento sanitário no país.

Como fruto do curso sobre custos e tarifas, após longo período de dis-
cussão, consultas e audiências públicas, a ARES-PCJ emitiu no mês de de-
zembro a Resolução nº 115, que estabelece as condições, procedimentos e 
metodologia de cálculo dos reajustes e revisões das tarifas de água e es-
goto, que utiliza uma fórmula paramétrica especialmente desenvolvida 
para a Agência Reguladora PCJ. 

Vislumbrando um aumento de demanda, principalmente em função da 
regulação dos serviços referentes aos resíduos sólidos, em dezembro foi rea-
lizado outro processo seletivo da ARES-PCJ, com mais de oitocentos inscritos.

Com as adesões de Bom Jesus dos Perdões, Brotas, Dois Córregos, Ho-
lambra, Indaiatuba, Paraibuna e Saltinho, e com a retirada de Santo Anto-
nio de Posse, a ARES-PCJ encerrou o ano de 2015 com 52 Municípios asso-
ciados, atendendo mais de 5,2 milhões de habitantes.

7. Ano cinco – 2016
Em 2016, ao completar seu quinto aniversário, a Agência Reguladora 

PCJ atingiu a marca de 56 Municípios associados. Esse era um de seus prin-
cipais objetivos.

Com isso, sua capacidade de regular e fiscalizar a prestação dos serviços 
de saneamento chega ao seu limite prudencial. Isso porque tem dificulda-
de de ampliar seu quadro de colaboradores, já que o Protocolo de Inten-
ções, convertido em Contrato de Consórcio Público, prevê que a ARES-PCJ 
tenha, no máximo, trinta funcionários. 



| 228

Há de se considerar, ainda, que o saneamento básico não é apenas for-
mado por água e esgoto, serviços regulados até agora, mas também pe-
los serviços de limpeza pública e resíduos sólidos e de drenagem urbana. 
Assim, a ARES-PCJ não pode exceder o número de Municípios associados, 
pois sua equipe de colaboradores ficará sobrecarregada, comprometendo 
a qualidade dos serviços.

Dessa forma, os principais objetivos da agência reguladora para o ano 
de 2016 são:

a) Regulação dos resíduos sólidos urbanos
Depois de vários meses de discussão, a ARES-PCJ pretende emitir resolu-

ção específica sobre as condições gerais para a prestação dos serviços rela-
tivos à limpeza pública e manejo de resíduos sólidos urbanos. É um grande 
passo nos preparativos para a regulação desse importante serviço público.

Para complementar essas ações, o acordo de cooperação entre a ARES-
-PCJ e o Consórcio PCJ será ampliado, visando o desenvolvimento de ativi-
dades voltadas à conscientização, cadastramento, levantamento de dados, 
contatos e estudos, durante todo o ano de 2016, para iniciar a regulação 
somente em 2017, em Municípios pilotos.

b) Contabilidade Regulatória
Um dos maiores desafios das agências reguladoras de saneamento é a 

implantação da contabilidade regulatória. Para dar suporte nessa ativida-
de, a ARES-PCJ adquiriu um sistema capaz de receber e processar, mensal-
mente, todas as informações contábeis e financeiras dos prestadores dos 
serviços de água e esgoto.

Por meio dessa ferramenta, será possível acompanhar as receitas e des-
pesas dos prestadores dos serviços, agilizando os procedimentos de cálcu-
lo dos reajustes tarifários.

c) Sede própria
O sonho da sede própria para a Agência Reguladora PCJ pode estar se to-

nando realidade. No final de 2015 foi formada uma comissão composta por 
prefeitos e dirigentes de serviços municipais de água e esgoto, que acom-
panhou os estudos de viabilidade de cada opção de imóvel possível para 
abrigar a nova casa da ARES-PCJ. As propostas foram apresentadas para a 
Assembleia Geral, que decidiu pela aquisição de um prédio comercial.
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Conclusão
A regulação do setor de saneamento é de 2007, portanto se trata de um 

fato novo, e a criação de um ente regulador, na forma jurídica de consórcio 
público e com atuação regional, foi a opção encontrada pelo Consórcio PCJ 
para que os Municípios pudessem atender a legislação federal de sanea-
mento, com autonomia, sustentabilidade, baixo custo e eficiência.

Após sua instalação, com 22 Municípios, a ARES-PCJ ampliou, gradati-
vamente, o seu quadro de associados, chegando no ano de 2016 atendendo 
56 Municípios, sendo 44 consorciados e 12 conveniados. 

A capacitação de seus colaboradores e o uso da tecnologia da informa-
ção e de equipamentos modernos aprimoraram as ações de fiscalização 
das áreas operacional e contábil dos prestadores dos serviços, colocando a 
ARES-PCJ na vanguarda da regulação do saneamento.

A cooperação técnica e a troca de experiências com outras agências fi-
zeram com que a ARES-PCJ encurtasse alguns caminhos na implantação 
de suas ações, assim como a forma de atuação tem despertado interesse 
de vários órgãos e instituições, servindo de modelo e de base para outras 
entidades reguladoras.

Considerando as diversidades dos prestadores de sérviços de sanea-
mento regulados pela ARES-PCJ, suas resoluções normativas buscam 
atender a todos, não importando o tamanho do Município e tampouco 
a figura jurídica dos prestadores. Hoje são 56 Municípios associados, cujo 
porte varia entre 3 mil a 1 milhão de habitantes, e os prestadores dos ser-
viços de saneamento são: departamentos, secretarias e autarquias muni-
cipais, empresas públicas, privadas e de economia mista.

Nestes cinco anos, a ARES-PCJ busca ampliar e fortalecer suas relações 
junto aos diversos segmentos dos Municípios associados, tais como: Pode-
res Executivo, Legislativo e Judicial, prestadores e usuários dos serviços de 
saneamento e sociedade civil, apresentando seus objetivos institucionais 
e suas competências e funções legais.

Os próximos desafios da ARES-PCJ estão centrados na implantação da 
contabilidade regulatória dos prestadores e na regulação da prestação dos 
serviços relativos aos resíduos sólidos urbanos.

Para que a ARES-PCJ mantenha suas conquistas e resultados positivos 
na qualidade de seus serviços e nos benefícios à população dos Municí-
pios associados, necessita continuar seus investimentos na capacitação de 
seus colaboradores, em tecnologias operacionais e em estrutura.
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O NECESSÁRIO REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO NOS 
CONTRATOS DE CONCESSÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA1

FERNANDA DE MELLO MATOS2 

Introdução
A Constituição Federal, em seu art. 175, prevê o instituto da concessão 

de serviço público. O contrato de concessão de serviço público caracteri-
za-se quando ocorre a transferência da execução de um serviço público 
à pessoa privada que aceita prestá-lo, em nome próprio e por sua conta 
e risco, remunerando-se pela própria exploração do serviço, basicamente 
mediante tarifa cobrada dos usuários do serviço.

A equação econômico-financeira desse tipo de contrato concretiza-se 
pelo equilíbrio entre as obrigações assumidas e as importâncias a serem 
recebidas pelo concessionário. Se alterada a equação econômico-financei-
ra do contrato, a administração deve recompô-la, ou o contratado poderá 
romper, pois, o laço contratual. 

Assim, existe uma série de fatores que podem desequilibrar o contrato 
de concessão de serviço público. Se a administração entender necessário al-

1  Doutor, mestre e especialista em Direito Administrativo. Professor da graduação e 
do programa de pós-graduação (mestrado) em Direito da Faculdade de Ciências Humanas e 
Sociais da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – Unesp. 
2  Mestre em Direito pelo programa de pós-graduação em Direito da Faculdade de 
Ciências Humanas e Sociais da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – Unesp. 
Especialista em obrigações contratuais e responsabilidade civil pela Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho – Unesp. Especialista em direito empresarial pela Faculdade 
COC. 
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terar cláusulas do contrato, sem modificação do objeto contratual, para bem 
satisfazer o interesse público, poderá fazê-lo, ficando o concessionário com 
o direito de ser ressarcido total ou parcialmente do efeito de causas que ve-
nham a interferir direta ou indiretamente sobre a economia da concessão.

O problema que ora se apresenta está justamente em procurar identi-
ficar os mecanismos de reequilíbrio econômico-financeiro, após a ruptura 
da equação-financeira inicial os contratos de concessão.

O equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão pode ser 
rompido em decorrência de diversos fatores, entre eles pela alteração unila-
teral do contrato, pelo fato da administração, pelo “fato do príncipe” e ainda 
por fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis. 

Reconhece-se, portanto, que em todo contrato de concessão, exis-
te, implícita ou explicitamente o direito subjetivo de ambas as partes con-
tratantes ao equilíbrio econômico-financeiro (TANAKA, 2007). Uma vez 
rompido esse equilíbrio inicial, em detrimento de uma das partes, essa 
parte possui direito ao restabelecimento desse reequilíbrio. Nesse sentido, 
abordaremos quais os mecanismos que podem ser utilizados para se res-
tabelecer o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão.

As Leis nº 8.987/95 e nº 8.666/93 não estabelecem a responsabilidade 
de cada uma das partes com relação ao restabelecimento do reequilíbrio 
contratual. Ou seja, o ordenamento jurídico brasileiro confere o mesmo 
tratamento caso o contrato esteja desequilibrado em razão de uma alte-
ração contratual imposta pela administração ou pela ocorrência de fatos 
imprevisíveis. Esse silêncio da lei quanto à responsabilidade pelo reequi-
líbrio econômico-financeiro gera profundas discussões entre o poder con-
cedente e o concessionário, na ocorrência de eventos que rompem a equa-
ção econômica financeira inicial. 

Eugênia Cristina Marolla (2011) afirma que a Lei nº 8.666/93 conferiu 
proteção máxima ao concessionário em relação à equação econômico-fi-
nanceira nos contratos administrativos, impondo à Administração Públi-
ca a responsabilidade integral por todos os ônus que alterem a equação 
econômico-financeira do acordo, advindos da álea econômica extraordi-
nária, seja ela caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou fatos imprevi-
síveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execução do ajustado. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2011) entende que, embora o ordena-
mento jurídico não estabeleça a responsabilidade pelo restabelecimento 
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do equilíbrio econômico-financeiro na ocorrência de cada uma das hipó-
teses de desequilíbrio contratual, há que se ponderar a responsabilidade 
da Administração Pública. 

A mesma autora esclarece ainda que nos casos de “fato do príncipe” e 
“fato da administração”, a recomposição do equilíbrio econômico-finan-
ceiro exige que a administração suporte sozinha os ônus daí decorrentes, 
compensando inteiramente o concessionário, já que em ambas as hipóte-
ses as causas do desequilíbrio são imputáveis ao poder concedente. Entre-
tanto, para os casos abrangidos pela teoria da imprevisão, não poderia a 
Administração Pública arcar integralmente com os prejuízos do conces-
sionário, uma vez que a ela não se pode imputar a responsabilidade por tal 
fato. Se era imprevisível, o era para ambas as partes contratantes, razão 
pela qual, não se poderia responsabilizar a administração pelo reequilí-
brio contratual. 

E conclui, afirmando que, no caso da teoria da imprevisão, em que o de-
sequilíbrio não é imputável a nenhuma das partes, entendo possível que 
o prejuízo se reparta, tal como ocorre no direito francês, uma vez que na 
concessão de serviço público, pela própria natureza do contrato, o conces-
sionário assume um empreendimento por sua conta e risco. 

Em que pese o posicionamento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2011), 
entendemos que a Administração Pública deve suportar integralmente o 
ônus, pela ocorrência de fatos imprevisíveis, uma vez que o ordenamento 
jurídico não estabelece a repartição dos prejuízos e, em segundo lugar, em 
razão da preservação do interesse público e a continuidade da prestação 
do serviço público. 

Ainda a título de introdução, Marçal Justen Filho, afirma que não exis-
tem regras acerca do montante da indenização. Segundo o autor: “quando 
caracterizados os pressupostos de aplicação da teoria, a solução preferen-
cial consistirá numa indenização pelo poder concedente em favor do con-
cessionário” (2003, p. 387). 

Ou seja, a solução imediata não reside na modificação da tarifa. Mas, 
como as partes deverão encontrar uma solução amigável a propósito, 
poderá resultar a elevação da tarifa. No impasse entre as partes, a fixa-
ção da indenização será atribuída ao magistrado, a quem cabe realizar 
uma avaliação dos resultados já obtidos pelo particular anteriormente e 
repartir entre as partes os efeitos dos fatos imprevisíveis. Não existem 
regras precisas acerca do montante da indenização. Em princípio, é usual 
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que a indenização corresponda a 90% ou 95% dos danos extraordinários, 
é o que pensa. 

Colaborando com a inteligência da discussão, Eugênia Cristina Cleto 
Marolla expõe com propriedade que: 

[…] a continuidade do serviço público é dever da Administração 
Pública e decorre do princípio da indisponibilidade do interesse pú-
blico, razão pela qual os ônus advindos das áleas econômicas ex-
traordinárias deverão por ela ser suportados. Ao concessionário não 
pode ser imposto esse ônus se não houver a respectiva contrapres-
tação. (2011, p. 86). 

Mas como se deve operar o processo de reequilíbrio contratual? Em li-
nhas gerais, cada contrato de concessão, estabelece as formas pelas quais 
deverão ser tratados os casos de desequilíbrio econômico-financeiro. 

De toda maneira, como já ressaltamos, há que em primeiro lugar se ve-
rificar as condições efetivas da proposta, ou seja, avaliar se determinado 
evento encontra-se na álea ordinária ou extraordinária. Uma vez sendo 
verificado que determinado prejuízo encontra-se dentro dos riscos atribuí-
veis exclusivamente ao concessionário, não há que falar-se em reequilíbrio 
contratual. Em segundo lugar, é preciso verificar se, de fato, determinado 
evento (seja ele alteração contratual, “fato do príncipe”, teoria da impre-
visão), impactou na equação econômico-financeira inicial, destacando-se 
os custos que estão onerando o particular ou Administração Pública em 
decorrência única e exclusivamente daquele evento. 

É necessário ainda caracterizar a natureza do evento que está onerando o 
contrato de concessão. Nesse sentido, faz-se necessário comprovar que deter-
minado evento surgiu após a apresentação da proposta e ainda não poderia 
ter sido previsto pelas partes no momento da apresentação da proposta. 

Uma vez reconhecido o desequilíbrio econômico-financeiro, as partes 
precisam adotar as providências necessárias para assegurar o equilíbrio 
contratual estabelecido inicialmente. Surgem, portanto, os mecanismos 
de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de 
concessão, como veremos. 

1. Reajuste contratual
O reajuste contratual é um instrumento de recomposição da equação 

econômico-financeira em decorrência dos efeitos da inflação. Tal instru-
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mento é consubstanciado no contrato de concessão, através de cláusulas 
de reajustes contratuais, utilizando-se índices de mercado que exprimem 
o valor da inflação. Geralmente, os reajustes são periódicos, anuais, aplicá-
veis sobre as tarifas cobradas dos usuários. 

Tratando do tema, Marçal Justen Filho conceitua reajuste contratual de 
preços como: 

[…] uma modalidade de indexação dos preços contratuais, subme-
tendo-os a variação periódica e automática correspondente à flu-
tuação de índices predeterminados. A variação dos índices produz 
uma espécie de presunção absoluta de ofensa ao equilíbrio econô-
mico-financeiro e acarreta a alteração dos valores contratuais pro-
porcional à variação dos índices. […] O reajuste é instituto jurídico 
cuja adoção e adequação se relaciona especialmente com a inflação. 
(2003, p. 403). 

Caso não houvesse tal mecanismo, ou seja, os valores das tarifas, que 
remuneram o projeto daquela concessão, iriam ficar defasados com rela-
ção aos valores dos custos e insumos necessários para a prestação dos ser-
viços públicos estabelecidos no contrato. Também, no mesmo sentido, o 
parecer de Bandeira de Mello.3 

Assim, de antemão, o ordenamento jurídico prevê que as variações 
dos preços dos insumos impactam no equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato e que é necessário estabelecer mecanismos prévios para manter 
o equilíbrio contratual durante a avença.4

3  De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, “Dês que se enraizou a consciência 
de que não se vivia em um mundo estável, em economia liberta de surpresas, os contratos ad-
ministrativos passaram a conter cláusulas de reajuste de preços. Como disse Francis-Paul Bé-
noit ‘a administração e seus contratantes, instruídos pela experiência, passaram a se premunir 
no próprio contrato contra as oscilações econômicas. Isso significa que as disposições iniciais 
atinentes ao preço valem rebus sic stantibus, pois este deve ser reajustado paripassu com as 
alterações subsequentes que nele influem’ […] É dizer: as partes acautelam o risco derivado 
das altas que, sobretudo no Brasil (é de há muito), assumiram caráter de plena normalidade. 
Portanto, as cláusulas de reajuste assumem explicitamente o proposito de garantir, com pre-
vidência, o equilíbrio econômico-financeiro assentado, pois acolhem a atualização do preço 
como um elemento integrante da própria avença” (2011, p. 124).
4  Para Marçal Justen Filho “o reajuste de preços é uma solução desenvolvida na expe-
riência estrangeira, mas que recebeu aplicação muito intensa na prática contratual brasileira. 
Convivendo em regime de permanente inflação, verificou-se a impossibilidade e a inconve-
niência da prática de preços nominais fixos. Com o passar do tempo, generalizou-se a prática 
da indexação em todos os campos. A indexação foi encampada também nas contratações 
administrativas. A administração passou a prever, desde longo, a variação dos preços con-
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O reajuste configura hipótese em que a tarifa substancialmente não 
muda; altera-se apenas o preço que a exprime. Como persistem os mes-
mos fatores inicialmente levados em conta, à tarifa é apenas atualizada, a 
fim de acompanhar a variação normal do preço dos insumos, sem que se 
lhe agreguem acréscimos, pois não há elementos novos interferentes com 
ela (MELLO, 2012).

Vê-se, portanto, que no reajustamento contratual, o valor da tarifa não 
se altera. Ou seja, trata-se apenas de atualização da tarifa, para recompor 
o seu valor nominal, em decorrência dos efeitos da inflação. Isso significa 
que o valor da tarifa no início da concessão, não será, de fato, o mesmo 
valor (numérico) a ser cobrado nos últimos anos da concessão, mas será o 
mesmo valor substancial. 

Colaborando no entendimento, Arnold Wald afirma que os tribunais do 
país são unânimes na orientação de que a correção não é pena nem acrés-
cimo. É mera reformulação da dívida para que permaneça verdadeira em 
data futura. É a mesma moeda atualizada para que não sofra os efeitos 
nefastos da inflação. Sendo simples mecanismos de recuperação do va-
lor de moeda, não eleva o débito ou crédito. Não é um plus em relação ao 
principal, mas o próprio débito ou crédito, com seu valor preservado em 
relação ao poder aquisitivo (WALD, 2004). 

O reajuste periódico das tarifas dentro de um contrato de concessão, 
não se trata, portanto, de uma benesse da administração aos concessio-
nários, ou ainda, uma pena aos usuários de serviços públicos concedidos. 
Trata-se de um mecanismo contratual estabelecido previamente, e conhe-
cido pelas partes no momento da contratação, para preservar o mesmo 
valor da tarifa ao longo do tempo. Ora, se os preços dos insumos sofrem 
variações de preços permanentes em decorrência da própria dinâmica do 
mercado, é necessário que haja um ajuste para que os concessionários pos-
sam prestar o serviço público utilizando-se os insumos necessários, sem 
haver o rompimento do equilíbrio contratual.

Como a equação estabelecida entre as partes é uma relação de equi-
valência entre prestações recíprocas, fica entendido que ao custo de uma 
prestação (X) – que se compõe dos encargos econômicos por ela implica-

tratuais segundo a variação de índices (predeterminados ou não). Essa prática é identificada 
como ‘reajuste’ de preços. Trata-se da alteração dos preços para compensar (exclusivamente) 
os efeitos das variações inflacionárias. Usualmente, reputa-se que o reajuste somente poderá 
ser admitido se previsto no ato convocatório e no instrumento contatual” (2010. p. 791).
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dos e a margem de lucro remuneratório ali embutida – correspondem os 
pagamentos (Y) que a acobertam. Essa relação de igualdade ideal, conven-
cionada, deve ser mantida. Assim, se os custos dos insumos necessários à 
prestação (X) sofrem elevações constantes – como é rotineiro entre nós – 
os pagamentos (Y) têm de incrementar-se na mesma proporção, sem quê a 
igualdade denominada “equação econômico-financeira” deixa de existir, 
decompõe-se (MELLO, 2012). 

Assim, o reajustamento contratual se efetiva por meio da aplicação di-
reta de índice referente à variação dos preços no setor econômico em que 
se desenvolve o projeto concessionário ou através do emprego de fórmulas 
paramétricas, que igualmente se valem de índice apurado por instituições 
oficiais (MOREIRA, 2010). Cada contrato deverá prever o seu índice de reajus-
te ou as fórmulas que devem ser utilizadas para a atualização das tarifas. 

De toda maneira, o índice estabelecido deve refletir a variação monetá-
ria dos insumos necessários para a prestação daquele serviço. Isso porque, 
cada atividade econômica recebe a influência de determinados fatores, 
cujos valores, oscilam no mercado. Em razão disso, existem vários índices 
de inflação no Brasil que se destinam a mensurar os efeitos inflacionários 
decorrentes de determinados setores da economia.

Para Marçal Justen Filho “[…] os índices refletem a variação de preços e 
a inflação, sua variação produz a presunção absoluta de quebra do equilí-
brio econômico-financeiro e a acarreta a alteração dos valores contratuais 
proporcionais à variação dos índices” (JUSTEN FILHO, 2013, p. 456). 

As cláusulas de reajuste contratual são atreladas a índices oficiais de 
inflação no Brasil. Em muitos contratos de concessão, se aplica ao valor 
das tarifas índices como o Índice Geral de Preços do Mercado – IGMP, Ín-
dice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, entre outros. Tais 
índices aplicados às tarifas refletem o valor real tarifa ao longo do tempo. 

Portanto, o reajuste trata-se da alteração dos preços para compensar 
exclusivamente os efeitos das variações inflacionárias (JUSTEN FILHO, 
2010). Isso significa que a tarifa que foi reajustada é exatamente a mesma 
tarifa anterior, com a aplicação dos índices que refletem os efeitos inflacio-
nários do mercado. 

A finalidade do reajustamento contratual é evitar que os concessioná-
rios apresentem de tempos em tempos pedidos de reequilíbrio contratual 
em decorrência dos efeitos de inflação. Dessa maneira, o concessionário 
não precisará demonstrar que houve aumento dos seus custos em razão 
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dos efeitos inflacionários. O reequilíbrio contratual decorrente desses 
eventos está previamente inserido no bojo do contrato de concessão. 

A Lei nº 8.987/95, que dispões sobre as concessões e permissões de ser-
viços públicos estabelece em seu art. 23, inc. IV, que são cláusulas essen-
ciais do contrato de concessão são as relativas “[…] ao preço do serviço e aos 
critérios e procedimentos para o reajuste e a revisão das tarifas”. E ainda 
em seu art. 18, inc. VIII, que o edital de licitação deverá conter especial-
mente os “[…] os critérios de reajuste e revisão da tarifa”. 

Nesse sentido, todo contrato de concessão deve prever cláusulas referen-
tes ao reajustamento das tarifas, além dos critérios a serem utilizados pelo 
poder concedente e concessionária para a aplicação do referido reajuste.5 

Uma vez estabelecidos os critérios a serem utilizados para aplicação do 
reajuste das tarifas, estejam eles estipulados no próprio contrato de con-
cessão, ou ainda através de norma legal ou regulamentar do poder conce-
dente, o concessionário faz jus ao reajuste das tarifas. 

De toda forma, os cálculos das novas tarifas devem ser homologados 
pela administração pública. A Lei nº 8.987/95 prevê em seu art. 29, inc. V, 
que incumbe ao poder concedente “homologar reajustes”. Nesse sentido, o 
ato da Administração Pública restringe-se apenas a homologar, ratificar, 
conferir, os cálculos e metodologias apresentadas pelo concessionário ao 
poder público, para a aplicação das novas tarifas. 

O ato de homologação, na concepção de Carlos Ari Sundfeld “[…] é vin-
culado não podendo a Administração Pública realizar qualquer aprecia-
ção subjetiva em relação ao reajuste. A homologação não é condição para 
o reajuste, mas simples reconhecimento de um direito existente” (SUND-
FELD apud MAROLLA, 2011, p. 110).

5  Celso Antônio Bandeira de Mello afirma que “A obrigatoriedade de reajustes não 
depende de cláusula editalicia ou contratual. É consequência implícita do aludido principio do 
equilíbrio econômico-financeiro, ou, mesmo que assim não entenda, de todo modo, no Brasil 
constitui-se em inarredável características do contrato administrativo, como resulta do supra-
mencionado art. 37, XXI, da Constituição Federal do país. Logo, é inoperante disposição legal 
que os proíba e é prescindindo que o edital ou o contrato lhe façam explicita referência. Se os 
previrem, entretanto, é da mais esplendorosa obviedade que efetuar os reajustes constituir-
-se-á em ato inquestionável de simples aplicação do que estava expressamente estatuído. Por 
isso, também, nada importa que a previsão de reajustes houvesse sido feita (em época na qual 
estavam vedados) clausulando-se sua utilização para quando a legislação lhe permitisse ope-
ratividade, já que esta, consoante dito, existiria sempre: com ou sem autorização legal, com ou 
sem previsão editalicia ou contratual. Toda vez que efetivamente ocorresse discrepância entre 
as condições de preço real dos insumos vigentes à época da proposta e as vigorantes na ou nas 
épocas de pagamento da prestação” (2011. p. 125).
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2. Revisão de preços
A revisão ou recomposição de preços consiste no exame dos custos e 

vantagens diretos e indiretos contemplados nas propostas do particular, 
visando a verificar sua alteração substancial e restabelecer, se necessários, 
a relação originariamente existente (JUSTEN FILHO, 2013).

A recomposição de preços, portanto, se dá naqueles casos em que a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro não pode ser efetuada 
simplesmente pelos reajustes previamente estabelecidos, pois se trata de 
considerar situações novas insuscetíveis de serem abrangidas pelo sim-
ples reajustamento contratual. 

 Chamando a colação, Bandeira de Mello (2012) considera que a re-
composição de preços não se confunde de modo algum com o reajusta-
mento contratual de preços, pois este surge do consenso inicial das par-
tes, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato durante 
sua execução normal, ao passo que aquela, a recomposição, destina-se 
a restaurar esse mesmo equilíbrio, desfeito por eventos supervenientes 
e extraordinários, não previstos e imprevisíveis pelos contratantes, que 
acarretam modificação anormal na situação fática existente na época 
da celebração do ajuste.

De fato, se a alteração provoca ônus para uma das partes contratan-
tes, a equação econômico-financeira do contratado sofre maior ou menor 
rompimento na medida em que maior ou menor seja o encargo oriundo 
da alteração. E o mecanismo próprio para restaurar o equilíbrio rompido é 
a revisão de preços, de modo a que esse passe a refletir agora a relação de 
adequação que consubstancia a garantia da equação. 

A revisão de preços está prevista na do procedimento licitatório e na 
lei geral de concessões. De acordo com o art. 65, II, d, da lei do proce-
dimento licitatório, os contratos administrativos poderão ser alterados 
mediante acordo entre as partes para restabelecer a relação que as par-
tes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retri-
buição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou 
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-fi-
nanceiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevi-
síveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardado-
res ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força 
maior, caso fortuito ou “fato do príncipe”, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual. 
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Trata-se, portanto, do restabelecimento da relação que o poder conce-
dente e o concessionário estabeleceram entre encargos versus remunera-
ção. Nesse sentido, qualquer evento que altere essa relação, dará ensejo à 
revisão dos preços ajustados. 

O art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93 (do procedimento licitatório), é claro 
em afirmar as hipóteses em que há a quebra do equilíbrio econômico-fi-
nanceiro. Além disso, o art. 9º, § 2º da Lei nº 8.987/95 (Lei Geral das Con-
cessões) estabelece que “[…] os contratos poderão prever mecanismos de 
revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financei-
ro”. E ainda o art. 10º da mesma lei, disciplina que “[…] sempre que forem 
atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio 
econômico-financeiro”.

Reajustamento contratual e revisão de preços possuem naturezas di-
ferentes. Enquanto o primeiro se destina a atualizar o valor da tarifa no 
tempo, o segundo destina-se a recompor eventuais desequilíbrios contra-
tuais em decorrência de fatos supervenientes. Assim, enquanto no reajus-
te contratual a tarifa não sofrerá alterações, no caso da revisão de preços, 
haverá alteração do valor substancial da tarifa.6 

A revisão do contrato, ou seja, a modificação das condições de sua execu-
ção pode ocorrer por interesse da própria administração ou pela superve-
niência de fatos novos que tornem inexequível o ajuste inicial. A primeira 
hipótese surge quando o interesse público exige a alteração do projeto ou 
dos processos técnicos de sua execução, com aumento dos encargos ajus-
tados; a segunda, quando sobrevêm atos do governo ou fatos materiais 
imprevistos e imprevisíveis pelas partes que dificultam ou agravam, de 
modo excepcional, o prosseguimento e a conclusão do objeto do contrato, 
por obstáculos intransponíveis em condições normais de trabalho ou por 
encarecimento extraordinário das obras e serviços a cargo do particular 
contratado, que impõem uma recomposição dos preços ajustados, além do 
reajuste prefixado (MEIRELLES, 2012).

A revisão é mecanismo essencial à manutenção da equação econômi-
co-financeira, sendo obrigatória a sua realização nas concessões de servi-
ços públicos (MAROLLA, 2011).

6  Para Marçal Justen Filho “[…] nada impede que se cumulem revisão e reajustes. Po-
dem ocorrer variações extraordinárias elevadas em certos casos concretos, que ultrapassem 
largamente a variação dos medidores da inflação. Nesse caso, o particular poderia pleitear, 
além do reajuste, a revisão de preços. A concessão do reajuste não exaure o direito à recompo-
sição do equilíbrio econômico-financeiro da contratação” (2010. p. 795).
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 Isso porque, quando o equilíbrio contratual se rompe, certamente as 
obrigações de uma das partes podem se tornar mais onerosa, prejudican-
do a relação inicialmente estabelecida. Dessa forma, faz-se necessário 
recompor os preços incialmente estabelecidos, ou ainda, recompor essa 
relação entre encargos e remuneração para a preservação da própria con-
tinuidade do serviço público concedido. 

Como vimos, entre as causas que ensejam a revisão de preços encon-
tram-se aquelas decorrentes da alteração unilateral do contrato pela Ad-
ministração Pública. Tal hipótese encontra-se prevista no art. 9º, § 4° da 
Lei n.º 8.987/95 que estabelece que “[…] em havendo alteração unilateral do 
contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder 
concedente deverá restabelecê-lo, concomitantemente à alteração”. Trata-
se, portanto, de uma das hipóteses de desequilíbrio contratual que enseja 
a revisão de preços. 

A segunda hipótese de desequilíbrio contratual que enseja a revisão 
de preços é a superveniência de medidas de alcance geral expedidas pelo 
poder público que agravam a equação inicialmente estabelecida entre os 
contratantes, também conhecida, como falamos, de “fato do príncipe”. A 
elevação de tributos é exemplo típico dessa modalidade de desequilíbrio 
contratual. O art. 9º, § 3° da Lei nº 8.987/95 estabelece que ressalvados os 
impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer tri-
butos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando com-
provado seu impacto, implicará a revisão da tarifa, para mais ou para 
menos, conforme o caso. O referido art. versa expressamente sobre a ne-
cessidade de se revisar a tarifa na ocorrência de criação, alteração ou ex-
tinção de tributos. 

Além disso, a ocorrência de eventos imprevisíveis que afetem a equa-
ção econômico-financeira do contrato também enseja a revisão de preços. 

No caso da revisão de preços, não há que se falar em homologação de 
novos valores de tarifas. Tal procedimento é complexo e demorado, e cul-
mina em aditivo contratual em que se pactuam as novas condições con-
tratuais diante do desequilíbrio então verificado. 

 A revisão de preços é figura complexa e demorada, inclusive pela difi-
culdade de determinar a formação do preço particular. Envolve a neces-
sidade de produção de prova sobre a composição de custos, as variações 
ocorridas, as causas de desequilíbrio. Isso demanda tempo e exige, al-
gumas vezes, a participação de profissionais altamente especializados, 



241 |

o que torna essa solução pouco desejável para ambas as partes (JUSTEN 
FILHO, 2013).

E ainda, a revisão de preços independente de previsão contratual espe-
cífica. Basta a comprovação da existência do fato superveniente que tenha 
causado o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste. 

São dois os fundamentos para tal conclusão, explica Carvalho Filho: 

primeiramente, cuida-se de direito oriundo diretamente do texto 
legal, que, obviamente, se situa acima do contrato; ademais, torna-
-se impossível qualquer previsão sobre fatos futuros que possam in-
fluir na relação contratual. Importante, pois, é a ocorrência do fato, e 
não sua formalização no contrato. (2012, p. 199).

Não necessariamente, a revisão de preços enseja apenas modificação 
dos valores de tarifa. Várias são as maneiras de se recompor o equilíbrio 
econômico-financeiro por meio do mecanismo de revisão de preços. Essas 
possibilidades podem estar descritas no próprio contrato de concessão ou 
ainda podem estar previstas em normas legais e regulamentares que dis-
ciplinam as regras aplicáveis aos contratos de concessão do setor. 

O aumento do valor das tarifas é apenas uma das formas de se 
equilibrar o contrato então afetado por um evento posterior e impre-
visível que altere substancialmente o conteúdo ou a extensão das 
prestações impostas ao contratante. Além do aumento tarifário, o po-
der concedente e o concessionário podem estabelecer outras formas 
de ajustes contratuais para recompor a equação econômico-financei-
ra, como veremos.

 
3. Prorrogação do prazo contratual
De acordo com o art. 2º, inc. II da Lei nº 8.987/95 (Lei Geral das Conces-

sões), os contratos de concessão de serviço público são contratos firmados 
entre o poder concedente e o concessionário por prazo determinado. 

O prazo do contrato é elemento essencial nas concessões de servi-
ço público, sendo imprescindível a sua determinação tanto no edital 
como no contrato de concessão. O art. 18, inc., da Lei nº 8.987/95, esta-
belece que “o edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, 
observados, no que couber, os critérios e as normas gerais da legislação 
própria sobre licitações e contratos e conterá, especialmente: I- o obje-
to, metas e prazo da concessão”. 
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Além disso, o art. 23, inc. da Lei nº 8.987/95 estabelece que “[…] são cláu-
sulas essenciais do contrato de concessão as relativas: I – ao objeto, à área 
e ao prazo da concessão”. Portanto, não há que se falar em concessão de 
serviços públicos por prazo indeterminado.7 A expressão “prazo determi-
nado” significa um período previamente estipulado, ao cabo do qual o 
contrato atinge os fins a que se destina e se extingue espontaneamente 
(MOREIRA, 2010).

Os prazos máximos dos contratos de concessão podem ser fixados por 
meio de normas legais e regulamentares da Administração Pública res-
ponsável pela concessão de determinado serviço público. 

O prazo específico de cada outorga será determinado pela Administra-
ção Pública concedente, tendo em vista, especialmente, a demora do retorno 
do investimento a ser realizado na execução do serviço público e a tarifa 
a ser praticada. Esse prazo, depois de devidamente justificado no processo 
licitatório, deverá constar do edital e do contrato de concessão de serviço 
público que vier a ser assinado com vencedor da licitação (GASPARINI, 2010).

 A definição do prazo é de fundamental importância nas concessões de 
serviço público, uma vez que, é a partir daí que se estabelecem os cálculos 
necessários para a amortização dos investimentos que serão realizados 
pelo concessionário. 

Uma vez que se estabeleça o montante de investimentos que será ne-
cessário para aquela determinada concessão e para o prazo do contrato, é 
possível se estabelecer, grosso modo, os valores das tarifas que poderão ser 
cobradas dos usuários necessários para a amortização dos investimentos.

Portanto, o prazo da concessão é um dos elementos necessários para 
se estabelecer a equação econômico-financeira do contrato. Celso Antônio 
Bandeira de Mello assevera que 

[…] o prazo é (tal como a tarifa) um dos elementos que concorrem para 
determinação do valor da equação econômico-financeira, uma vez 
que em função dele se estimam a amortização do capital investido 
pelo concessionário e as possibilidades de lucro que terá. (2012, p. 743). 

7  De acordo com Alexandre dos Santos Aragão, “A lei nº. 8.987/95 não fixa prazo máxi-
mo para os contratos de concessão, mas eles devem ter prazos determinados, sendo inconsti-
tucional a sua prorrogação diretamente por lei, e, ainda que feita pela Administração, exige-se 
que a prorrogação atenda a requisitos objetivos prefixados ou simplesmente seja instrumento 
de recomposição da equação econômico-financeira. “A perenização ou perpetuidade da con-
cessão equivaleria a uma transferência não da prestação, mas do próprio serviço público obje-
to da concessão” (ARAGÃO, 2008. p. 579).
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Verifica-se, portanto, que a fixação do prazo não é feita aleatoriamen-
te, mas em função do tempo necessário para garantir ao concessionário o 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, para a amortização integral 
dos investimentos a serem efetuados pelo concessionário (DI PIETRO, 1999).

Dessa maneira, uma vez se mantendo “as condições efetivas da propos-
ta”, e efetuando-se todos os investimentos necessários para determinada 
concessão, o prazo estabelecido no contrato deve exprimir exatamente o 
tempo necessário para que o contratante com a Administração Pública 
tenha o retorno de seu capital investido com a devida amortização de seus 
investimentos. 

Mas, como vimos, os contratos de concessão podem ter sua equação eco-
nômico-financeira rompida por diversos eventos. Tais situações geram a ne-
cessidade de revisão de preços para se restabelecer a equação inicialmente 
estabelecida. A prorrogação do prazo da concessão é uma das formas de se 
restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

A Lei nº 8.987/95 estabelece em seu art. 23, inc. XII, que são cláusulas 
essenciais do contrato de concessão aquelas relativas às condições para 
prorrogação do contrato. Nesse sentido, todo contrato de concessão deve 
estabelecer as condições necessárias para a prorrogação do contrato.8 

Dentre as várias medidas que podem se valer o concedente e o con-
cessionário, a prorrogação de um contrato de concessão pode ser utilizada 
para que o equilíbrio econômico-financeiro possa ser assegurado. Nesse 
sentido, a prorrogação do contrato está intimamente atrelada com a re-
composição do equilíbrio econômico-financeiro. 

Ainda quanto a prorrogação dos contratos, Bandeira de Mello 
aponta que diante de toda evidência, o que entra em pauta é um expe-
diente utilizável para evitar agravar os usuários com o aumento das tari-
fas, ou seja, para favorecer a obediência ao princípio da modicidade delas. 
Assim, é visível que em tal caso não está em questão a ideia singela de 
prosseguir um vinculo além do termo inicialmente previsto apenas por-

8  Em sentido diverso, entende Celso Antônio Bandeira de Mello: “Daí que, a prorroga-
ção contratual, ao contrário da outra situação figurada, estará, de direito, assentada em dois 
cânones normativos que lhe servirão de escora, isto é, de suporte de legitimidade: de um lado, 
ante a vicissitude de respeitar a equação econômico-financeira, a norma que lhe impõe tal 
dever e de outro o princípio prestigiador da modicidade. Segue-se que a ausência de previsão 
permissiva no edital ou no contrato estaria suprida por estas aludidas normas, sendo quer a 
disposição legal que determina a modicidade das tarifas – noção que, como se disse tem hie-
rarquia de princípio – é a que diretamente lhe servirá de calço” (In: CARVALHO, 2009. p. 57).
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que a relação se apresentara como satisfatória. Antes, tal evento se propõe 
como fórmula concebida para, ao atender um dever jurídico inelutável – o 
de promover o reajuste tarifário necessário para manter o equilíbrio fi-
nanceiro do contrato – evitar sua repercussão sobre os usuários do serviço. 

O grande propósito de se prorrogar o contrato de concessão de serviço 
público, para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro é garan-
tir o princípio da modicidade tarifária, evitando-se a elevação das tarifas9 
aos usuários dos serviços públicos, e ainda desonerar o poder público de 
eventuais ônus que lhe serão atribuídos. 

Assim, após o período de amortização de investimentos, previstos ini-
cialmente no contrato, o concessionário poderá permanecer prestando o 
serviço público, auferindo as tarifas pagas pelos usuários, até o prazo ne-
cessário para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. 

Disse em outra ocasião que as condições de prorrogação da concessão 
devem estar bem claras no edital e também no contrato, pois o fator tem-
po influencia na formação da tarifa. A concessionária, no transcurso do 
prazo da concessão, obterá o retorno do capital investido e este retorno, 
do capital e dos lucros, que se espera do negócio, será pago pelo usuário 
através da tarifa. Dessa forma, o prazo na concessão tem o condão de esti-
pular o montante necessário a ser cobrado do usuário. Na prorrogação do 
prazo da concessão, o poder concedente levará em conta que a tarifa, ne-
cessariamente, será revista, pois ao prorrogar o prazo da concessão, o con-
cessionário precisará tão somente do retorno do capital não amortizado, 
decorrente da implantação de novas tecnologias e melhorias no serviço, 
pois o capital principal já foi amortizado no transcurso do prazo normal 
da concessão (OLIVEIRA, 1996).

Portanto, o montante devido ao concessionário em razão do desequilí-
brio econômico-financeiro provocado por um dos elementos que rompe-
ram a equação financeira será diluído pelo período de tempo em que o 
contrato for prorrogado, com a finalidade de amortização dos custos de-
correntes de tal desequilíbrio. 

9  Para Celso Antônio Bandeira de Mello, “O único sentido da prorrogação do contrato 
com a função supra indicada é evitar a elevação das tarifas. Ou seja, sua única função de exis-
tir é promover a substituição dos valores em que se traduziria tal incremento pela dilação do 
lapso temporal ao longo de cujo percurso o concessionário captaria as tarifas que lhe corres-
ponderiam, de sorte que, graças a este período suplementar de captação delas, possa haurir, 
compensatoriamente, o equivalente ao que perceberia em um lapso temporal menor se as 
tarifas houvessem sido reajustadas, como de direito” (2009, p. 62).
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Assim, a prorrogação dos contratos de concessão deve constituir-se 
única e exclusivamente como medida assecuratória do equilíbrio econô-
mico-financeiro, direito do concessionário ao qual a Administração não 
teria como se evadir (MELLO, 2009).

Há uma seara enorme de discussões envolvendo a prorrogação dos 
contratos de concessão, às quais não nos aprofundaremos. A nossa aná-
lise se restringe a afirmar que é possível a prorrogação dos contratos de 
concessão para se restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro. 

A prorrogação da concessão, disse Di Pietro (2012), deve ser prevista no 
edital de licitação e no contrato e deve ser reservada às hipóteses em que 
circunstâncias excepcionais impeçam o concessionário de ter assegurado 
o equilíbrio econômico financeiro, devendo ser motivada em cada caso. 
Não tem fundamento constitucional a cláusula que costuma ser inserida 
em alguns contratos de concessão prevendo a prorrogação por igual perío-
do ao término do contrato. Nessas situações podem ocorrer duas hipóte-
ses, ambas inaceitáveis sob o ponto de vista jurídico: (a) o concessionário 
já fez e já recuperou todos os investimentos previstos no contrato, hipó-
tese em que a prorrogação pura e simples acarretará lucro indevido, em 
detrimento dos usuários, que já pagaram pelos investimentos feitos; (b) o 
concessionário terá que fazer novos investimentos, hipóteses que corres-
ponderá a novo contrato e não simples prorrogação, obrigando a adminis-
tração a efetuar nova licitação e a assegurar igual oportunidade a outros 
possíveis interessados em assumir a concessão.

A prorrogação somente se justifica, continua Di Pietro (2012), em situa-
ções excepcionais, para atender ao interesse público devidamente justifi-
cado ou mesmo na hipótese em que o prazo originalmente estabelecido se 
revele insuficiente para amortização dos investimentos. Caso contrário, a 
execução dos serviços concedidos permanecerá sempre sendo executada 
pela mesma empresa contratante, burlando assim, o princípio de licitação. 

Dessa forma, a prorrogação dos contratos de concessão de serviços pú-
blicos deve ser uma medida excepcional, não podendo ser a regra, mas sim 
a exceção, para o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, desde 
que haja razões técnicas e jurídicas que fundamentem tal mecanismo. 

A adoção desse critério para recompor o equilíbrio contratual deve con-
siderar o alongamento cronológico do contrato, que é remédio de delicada 
prescrição, pois, se é certo que poderá implicar o incremento na receita em 
prazo mais longo (compensando de forma menos traumática o desequilí-
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brio presente), fato é que exige especial atenção, porquanto: (i) a faculda-
de de prorrogar não derroga a norma da obrigatoriedade de licitação, mas 
apenas a excepciona (logo, deve ser interpretada restritivamente); (ii) sua 
instalação não pode exigir novos investimentos de elevado volume (mui-
to menos se estes forem transferidos ao concedente – o que desnaturará a 
qualidade de comum da concessão); (iii) a extensão do tempo contratual 
deve ser certa e exauriente, pois não pode ser renovada ad aeternum (pena 
de se transformar um contrato com prazo determinado em algo com ter-
mo final incerto); (iv) a depender do momento contratual (antes de sua 
metade, por exemplo), a prorrogação não envolverá a solução do desequi-
líbrio, mas a instalação de futuro incerteza ainda mais grave; (v) a prorro-
gação não se presta a resolver problemas de ausência de receitas presentes 
(MOREIRA, 2010). 

A prorrogação do contrato se formaliza por meio de um aditivo contra-
tual e sua implementação requer, muitas vezes, a instauração de proces-
sos administrativos, com pareceres de ordem técnica e jurídica que justifi-
cam a efetiva necessidade de prorrogação do contrato. 

4. Aporte de recursos públicos
Para se restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, as partes con-

tratantes podem recorrer a mecanismos internos ao próprio contrato, que 
não oneram diretamente a Administração Pública, tais como: aumento 
do valor da tarifa, redução dos encargos do concessionário, prorrogação do 
prazo de concessão, entre outras medidas. 

Há ainda mecanismos externos ao contrato que pode se valer a Ad-
ministração Pública para reequilibrar o contrato. Entre elas, encontra-se o 
aporte de recursos públicos para o restabelecimento do equilíbrio econô-
mico-financeiro. 

José Anacleto Abudch Santos, afirma que “[…] a recomposição direta da 
equação violada pode ser dar por meio de subvenção ou aportes finan-
ceiros da atividade concedida, de modo a compensar o dano haurido pelo 
concessionário” (2010, p. 189). 

A utilização de recursos públicos para o restabelecimento da equação 
econômico-financeira trata-se, portanto, de uma recomposição direta e 
externa à concessão. 

 Eugênia Cristina Cleto Marolla (2011) pondera a utilização deste meca-
nismo de recomposição externo à concessão. Segundo a autora a adoção 
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das providências internas é preferencial pois, por meio delas, a recompo-
sição do equilíbrio econômico-financeiro será realizada com recursos ine-
rentes à própria concessão, sem a alocação de verbas estatais, preservan-
do-se o postulado da concessão de que os custos dos serviços devem ser 
arcados pela exploração do serviço concedido. 

Entende-se que para haver o subsídio direto do poder público para o 
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, deve haver previsão legal 
e recursos orçamentários para tanto. 

Criticando essa possibilidade, Marçal Justen afirma que essa solução 
configura-se altamente indesejável, frustrando as finalidades da conces-
são. O Estado não realizará o motivo fundamental que conduziu à outorga, 
relacionado com a eliminação dos encargos necessários à manutenção do 
serviço. Aliás, as teorias econômicas costumam apontar esses subsídios 
como causa fundamental de males muitos graves, gerando mais proble-
mas que benefícios sociais (JUSTEN FILHO, 2003).

5. Alteração de encargos contratuais
O equilíbrio econômico-financeiro é a equação resultante da relação 

entre os encargos contratuais assumidos pelo concessionário e a sua re-
muneração ao longo do período contratual estipulado no contrato de con-
cessão. Nesse sentido, os encargos contratuais correspondem aos inves-
timentos necessários a serem realizados pelo concessionário nas datas e 
prazos estipulados pelo poder público. 

Assim, por exemplo, em um contrato de concessão de serviços públicos 
envolvendo rodovias, há um caderno de encargos, previamente estabele-
cido pelo edital de licitação, refletidos em um cronograma físico-financei-
ro em que se estipulam todas as obras necessárias àquela concessão. Além 
disso, há os serviços a serem prestados aos usuários, a manutenção das 
instalações, entre outras obrigações que compõe os encargos assumidos 
pelo concessionário. 

Os valores decorrentes desses encargos compõe a equação econômico-
financeira. Assim, uma vez acrescidos encargos não previstos no contra-
to de concessão ou ainda suprimidos determinados encargos, altera-se a 
equação econômico-financeira. 

Uma vez desequilibrado o contrato, o Poder Público pode valer-se da 
alteração dos encargos contratuais de responsabilidade do concessionário 
para o restabelecimento do equilíbrio contratual. 
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A alteração de encargos contratuais é um mecanismo de reequilí-
brio contratual utilizando-se recursos internos da própria concessão. 
Conforme preceitua José Anacleto Abduch Santos, poderá o conceden-
te, mediante juízo de oportunidade e conveniência, optar por realizar 
a supressão de encargos do concessionário ─ desde que, por evidente, 
não configure esta supressão a descaracterização do objeto do contrato 
e que não produza prejuízo ao interesse público que se pretende aten-
der pela execução do serviço concedido ─ no montante equivalente ao 
dos novos encargos impostos pela modificação unilateral promovida 
(SANTOS, 2010).

A readequação de cronogramas físico-financeiros consiste em modifi-
car os prazos inicialmente estabelecidos no contrato em que se antecipam 
ou postergam determinadas obras. Além disso, a Administração Pública 
pode suprimir determinada obrigação do concessionário. 

Assim, a alteração de encargos contratuais pode ser uma maneira efi-
caz de recomposição do equilíbrio contratual. 

6. As receitas acessórias e a modicidade tarifária
Toda concessão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno 

atendimento dos usuários. É o que estabelece o art. 6º da Lei n.º 8.987/95. 
A definição de serviço adequado também está estabelecida no art.6º, pa-
rágrafo primeiro, e “[…] é aquele que satisfaz as condições de regularidade, 
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na 
sua prestação e modicidade das tarifas”. 

Nesse sentido, a prestação de serviço adequado pressupõe a modicida-
de das tarifas. 10 De nada valeria haver uma excepcional prestação de um 
serviço público com preços de tarifas exorbitantes. 

De acordo com Caio Tácito, “[…] ao dever de prestar bom serviço cor-
responde o direito à justa remuneração, assegurada pela atualização de 
tarifas justas e razoáveis” (1975, p. 229). 

O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro também deve 
levar em conta a modicidade tarifária. O Poder Público, no intuito de resta-

10  No conceito de Egon Bockmann Moreira, “[…] módica é a tarifa que está na medida 
para tornar o projeto autossustentável- nem mais nem menos que o estritamente necessário 
para que o serviço seja adequado às respectivas necessidades sociais. Daí a necessidade de 
constante atenção ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato (para mais ou para menos), 
estampada nas suas revisões periódicas- que são um dos meios mais eficientes de assegurar a 
modicidade” (MOREIRA, 2010, p. 263).
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belecer o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão não 
pode se olvidar do princípio da modicidade tarifária. 

No conceito de Marçal Justen Filho: 

a modicidade tarifária significa a menor tarifa possível, em vista 
dos custos necessários à oferta do serviço adequado. A modicidade 
tarifária pode afetar a própria decisão quanto à concepção do servi-
ço público. Não terá cabimento conceber um serviço tão sofisticado 
que o custo torne inviável aos usuários fruir dos benefícios. (2013, 
p. 748). 

Como vimos, vários são os mecanismos que podem ser utilizados para 
o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, em geral. 
O aumento das tarifas, principal meio de reequilíbrio econômico-finan-
ceiro, vai de encontro com o princípio da modicidade tarifária, razão pela 
qual, devem-se sopesar os mecanismos disponíveis para o reequilíbrio 
contratual. A alteração de encargos contratuais, a possibilidade de pror-
rogação dos contratos e ainda os subsídios estatais, podem ser utilizados 
para recompor a equação financeira, para que não haja a elevação do valor 
das tarifas cobradas dos usuários.

Além desses mecanismos, há a possibilidade de se prever nos contratos 
de concessão o auferimento de receitas acessórias. De acordo com o art. 
18º, inc. VI, da Lei nº 8.987/95, é possível conceder ao concessionário o rece-
bimento de possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou 
acessórias, bem como as provenientes de projetos associados. 

A receita proveniente da cobrança das tarifas é a principal fonte do pro-
jeto da concessão. Entretanto, a concessão pode abranger o auferimento 
de demais receitas, conforme definido no art. 11 da Lei nº 8.987/95.

O exemplo mais comum, no caso das concessões de rodovias, é a co-
brança pela utilização da faixa de domínio. Sabe-se que nesse tipo de 
concessão, a principal receita do concessionário advém da cobrança das 
tarifas de pedágio, e não da utilização da faixa de domínio, mas, todavia 
é possível a cobrança. 

Nas palavras de Egon Bockman Moreira: 

O exemplo usual é a faixa de domínio de rodovias (ou ferrovias). 
Tecnicamente, a rodovia é composta pelo leito da estrada, acos-
tamentos e faixas de domínio. O leito é a pista onde transitam os 
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veículos. Os acostamentos são as margens da pista de rolamento, 
destinadas a paradas de emergência. Já, a faixa de domínio é a área 
imediatamente contígua ao leito pavimentado, resguardada por 
questões de segurança. As faixas de domínio são áreas inerentes às 
rodovias nas quais não podem ser realizadas construções que não 
aquelas expressamente permitidas por razões de ordem técnica. O 
conjunto rodoviário integral (rodovia mais ambos os acostamen-
tos mais ambas as faixas de domínio) tem largura entre 60 e 80m. 
Logo, dúvida não pode haver de que a faixa de domínio integra o 
conjunto de bens administrados pelo concessionário, e, como tal, é 
passível de exploração econômica. (2010, p. 414).

O art. 11, parágrafo único, da Lei de Concessões estabelece que tais fon-
tes de receita devam ser obrigatoriamente consideradas para a aferição do 
inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

Isso significa que o montante arrecadado pelo concessionário a título 
de receitas acessórias, não deve ser revertido exclusivamente aos conces-
sionários. Tais receitas deverão ser revertidas para a modicidade tarifária, 
na forma regulamentada pelo poder concedente. 

Evidente que o contrato, ou ainda as normas legais ou regulamentares, 
devem disciplinar como será a metodologia para se estabelecer a relação 
entre o recebimento de receitas acessórias e o equilíbrio econômico-finan-
ceiro. De toda maneira, resta claro que o recebimento de receitas acessó-
rias deve-se relacionar com o equilíbrio econômico-financeiro dos contra-
tos de concessão para favorecer a modicidade das tarifas. 

Conclusão
A equação econômico-financeira do contrato caracteriza-se pelo equi-

líbrio entre as obrigações assumidas e as importâncias a serem recebidas. 
A observância, durante todo o contrato, desse equilíbrio financeiro é 

vital nas concessões de serviço público, não somente para assegurar o lu-
cro do concessionário, mas principalmente para garantir a continuidade e 
boa prestação do serviço público. Se alterada a equação econômico-finan-
ceira do contrato, a administração deve recompô-la.

Existem vários mecanismos de restabelecimento da equação financeira 
inicial, podendo a Administração Pública valer-se de mecanismos internos 
à própria concessão, como a alteração de encargos contratuais ou ainda de 
mecanismos externos à concessão, como o aporte de recursos públicos. 
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A Administração Pública tem o dever de reequilibrar os contratos de 
concessão, nas hipóteses contidas na Lei nº 8.987/95. A legislação brasilei-
ra ainda não disciplinou qual deve ser o mecanismo a ser utilizado pela 
administração, deixando ao critério desta, a avaliação do melhor método 
a ser utilizado para o reequilíbrio econômico-financeiro em cada contrato 
de concessão. 

Dessa forma, entendemos que a Administração Pública ao estar-se 
diante de um contrato de concessão de serviço público que necessita ter 
sua equação econômico-financeira restabelecida, deve avaliar qual será 
o mecanismo ideal para reequilibrar o contrato que melhor irá atender 
os interesses dos usuários do serviço e da própria administração, sempre 
respeitando o contrato de concessão firmado. 
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GESTÃO DEMOCRÁTICA 
DA CIDADE E O ACESSO 
AO SANEAMENTO
SÉRGIO CLARO BUONAMICI1

Introdução
O presente artigo tem por objetivo discutir o atual e fascinante tema 

da gestão democrática da cidade e, como reflexo dessa democracia ativa e 
participativa, o acesso ao saneamento básico, que seria um de seus princi-
pais instrumentos de concretização. 

Os tópicos que compõem o trabalho enfatizam os principais instru-
mentos da política urbana e do controle social realizado através dos ór-
gãos colegiados de políticas públicas: audiências e consultas públicas e 
conferências (municipais ou estaduais), que legitimam o processo de par-
ticipação social na definição das políticas públicas das cidades.

Destaca-se, também, que autorizar o cidadão a participar da formula-
ção de políticas públicas é reconhecer o seu protagonismo no direito e de-
ver de preservar o ambiente em que habita. 

Por fim, o direito à cidade sustentável e aos seus instrumentos busca 
dar amplitude à participação social e mostra caminhos para empreender 
qualidade de vida e saúde ao cidadão, e, de forma direta, otimizando o 
acesso ao saneamento básico, podemos tornar o espaço de convívio social 
mais adequado, agradável e saudável.

1  Promotor de Justiça do Estado de São Paulo, pós-graduado em Direito Civil e Pro-
cessual Civil pela Unisal e mestre em Direito pela Unimep.
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1. Gestão democrática da cidade
O processo migratório do campo para a cidade experimentado no Brasil 

entre os anos 1950 e 1970 fez surgir uma massa de trabalhadores urbanos 
vulneráveis pelos baixos salários que lhes ofereciam e pela precariedade de 
moradia, consequência de sua condição social. Por consequência, os autores 
Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro e Orlando Alves Santos Junior comentam que 
“a informalidade do trabalho e da produção da casa constituíram em pode-
roso instrumento de amortecimento dos conflitos sociais” (2011, p. 4-5).

Baseada nessas premissas, segundo afirmam esses dois autores, surge 
a “questão urbana”, que liga a formação, o crescimento e a transformação 
das nossas cidades a duas questões: a questão democrática e a questão dis-
tributiva, duas “bandeiras que foram traduzidas pelo movimento social 
nas propostas da reforma urbana e que passaram a integrar o arcabouço 
do Estatuto da Cidade” (ibidem).

Para eles, a questão democrática traduz
 

a capacidade da cidadania ativa de substituir a coalização de interes-
ses que sustentou o processo de acumulação urbana recente, por 
um regime político republicano capaz de assegurar a todos o direi-
to à cidade, isto é, o direito à participação nos processos delibera-
tivos que dizem respeito à cidade, à coletividade urbana e a seus 
destinos. (Ibidem).

No final dos anos 1970, ganhou corpo “um entendimento politizado dos 
problemas associados à urbanização”, segundo Pedro de Novais Lima Ju-
nior (2010, p. 30). De acordo com o autor, 

a perspectiva consolidou-se numa agenda de reforma urbana, vol-
tada para a justiça social e a democracia e legitimada por deman-
das populares por maior participação nas decisões do Estado. As-
sinalava-se a irredutibilidade dos diferentes interesses a impelir a 
sociedade e descreviam-se as concentrações espaciais como locais 
de reprodução das desigualdades. Como terreno da luta política, so-
bretudo na esfera do consumo coletivo, a cidade também foi repre-
sentada como lugar de construção da cidadania. (Ibidem). 

Dessa maneira, os movimentos sociais, principalmente voltados para a 
defesa da moradia, se organizam perante as instâncias políticas para bus-
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carem respaldo às suas pretensões, de forma tal que as bases são lançadas 
até se transformarem em realidade por meio do Estatuto da Cidade. 

Essa lei “estabeleceu uma nova base jurídica para o desenvolvimento 
urbano, traduzida em mudanças importantes sobre o direito de proprieda-
de e no enfrentamento do quadro de exclusão, desigualdade e segregação” 
(SANT’ANA, 2006, p. 181).

Para Ermínia Maricato, 

construir um espaço de participação social, que dê voz aos que nun-
ca a tiveram, que faça emergir os diferentes interesses sociais […] é 
uma tarefa difícil em um país de tradição autoritária como o Brasil, 
mas altamente transformadora. (2001, p. 72). 

Luciane da Costa Moás explicita que três são os mecanismos de gestão 
local no país: o primeiro é o chamado municipalismo tradicional, traduzido 
pela personificação do poder e da utilização da máquina pública para o 
atendimento de interesses privados em detrimento do público; o segundo 
se refere ao modelo neoliberal, em que predomina a privatização; e o ter-
ceiro é o modelo de gestão democrática da cidade, em que se realiza a cida-
dania, “em razão da possibilidade de maior participação na esfera pública 
através da utilização de vários instrumentos que garantem a intervenção 
da sociedade no Estado, tendo como consequência a melhoria na presta-
ção do serviço público” (MOÁS, 2002, p. 48-49).

2. Conceito de gestão democrática da cidade
Maria Paula Dallari Bucci afirma que a noção de gestão democrática, 

no Capítulo IV do Estatuto da Cidade “é a chave de abóboda dos novos 
instrumentos de direito urbanístico ou, mais precisamente, de política ur-
bana” (2010, p. 47). 

Ela difere o sentido das palavras “gestão” e “gerenciamento”, na 
medida em que “a primeira compreende grande amplitude de respon-
sabilidades de coordenação e planejamento, enquanto a segunda diz 
respeito à simples execução cotidiana de tarefas e serviços de adminis-
tração” (2010, p.48).2 

2  De acordo com Bucci, a Agenda Habitat “compreende um amplo programa de ação, 
no qual é enfatizada a relação entre a habitação adequada e a proteção ao meio ambiente, 
bem como a garantia de acesso à moradia – acesso entendido como garantia de um ‘custo 
acessível para todos’. […] De acordo com o § 179, ‘os governos devem garantir o direito de 



| 256

No sentido de ser uma gestão democrática, implica na participação 
popular assumindo as responsabilidades de planejamento, organização, 
coordenação, controle e comando das políticas urbanas. Essa imposição 
legal refina o pensamento de política urbana e faz com que se tenha uma 
aproximação maior com os problemas cotidianos para soluções com vista 
ao bem-estar social. 

Com efeito, é certo dizer que 

a gestão democrática remete à ideia de um novo pacto territorial, 
em que o Direito não se distancie da Justiça, mas garanta que a ci-
dade seja um espaço de convivência de todos os seus habitantes, 
onde cada pessoa possa desenvolver plenamente suas potencialida-
des. (BUCCI, 2010, p. 338).

Luciane da Costa Moás ressalta que 

o elemento determinante da democratização é a participação de 
representantes da sociedade civil nos processos decisórios do go-
verno. Desprivatizar a ação do Estado significa recuperar o sentido 
original da res pública, significa a construção de espaços públicos de 
negociação dos distintos interesses presentes na sociedade. (2002, 
p. 51 e 52).

Para José dos Santos Carvalho Filho, gestão democrática da cidade significa
 

a coordenação e o planejamento das atividades urbanísticas, in-
cluindo-se aí a administração dos problemas e interesses urbanos 
mediante ações implementadas pelo poder público para atendi-
mento aos verdadeiros anseios das comunidades locais, obtidos por 
meio de debates, consultas e audiências públicas, em permanente 
regime de parceria para a harmonização dos interesses público e 
privado existentes na cidade. (2009, p. 299).

 
O controle social encontra sua raiz na gestão democrática da cidade, 

todos os membros da sociedade de participar ativamente dos assuntos da comunidade 
em que vivem e garantir a participação na adoção de políticas em todos os níveis’. O § 180 
acentua a importância da educação para a cidadania, com o fim de ‘destacar o papel dos indi-
víduos como atores políticos de suas comunidades’ e ‘institucionalizar a participação popular” 
(2010, p. 338-339).
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porém são conceitos inconfundíveis, embora sucedâneos do Estado De-
mocrático e Social de Direito. Enquanto a gestão democrática da cidade 
constitui uma diretriz geral da política urbana; o controle social traduz 
um instrumento que garante à sociedade meios de participação em ou-
tros instrumentos do Estatuto da Cidade que demandam dispêndio de re-
cursos públicos municipais. 

Por isso, a gestão democrática é mais ampla do que o controle social 
porque permite a condução popular das políticas urbanas e em todas as 
suas etapas, irrestritamente.

3. Principais instrumentos da política urbana e do con-
trole social

A política urbana regulada no Estatuto da Cidade compõe-se, basica-
mente, das diretrizes gerais e dos instrumentos. 

Enquanto as diretrizes são balizas pelas quais a política urbana deve 
se orientar, os instrumentos são os meios dos quais se serve (política) 
para, de modo satisfatório, alcançar resultados esperados ou previstos.

Traz o Estatuto da Cidade, no art. 4º e incisos, um rol exemplificativo 
(MALUF e MALUF, 2001)3 dos instrumentos da política urbana. Na ver-
dade, trata-se de instrumentos gerais que podem ser utilizados por toda 
e qualquer cidade, e assim se distinguem dos instrumentos especiais, 
“que atendem a situações particulares de cada cidade” (CARVALHO FI-
LHO, 2009, p. 60).

Na apreciação dos instrumentos gerais elencados na lei, podemos 
reuni-los em planos (art. 4º, I); planejamento (art. 4º, II e III); institutos 
tributários e financeiros (art. 4º, IV); institutos jurídicos e políticos (art. 
4º, V); e o Estudo Prévio de Impacto Ambiental – EIA e de Impacto de 
Vizinhança – EIV.

O Estatuto da Cidade dá o tom, qualificando-se como uma norma ur-
banística especial porque prevê que todos os instrumentos de política 
urbana “regem-se pela legislação que lhes é própria” (art. 4º, § 1º). 

Em outros termos, podemos afirmar que as normas do estatuto são 
“complementares” (ibidem, p. 62) às leis que, original e mais amplamen-
te, regulam esses instrumentos e, quando o fazem, revelam, portanto, 
um caráter subsidiário do Estatuto da Cidade. Na verdade, “nem todos os 

3  :Nesse sentido, posicionam-se José dos Santos Carvalho Filho (2009, p. 63) e Fernan-
do Dias Menezes de Almeida (:2004, p. 42).
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instrumentos de política urbana mencionados nesta lei têm sua discipli-
na por ela estabelecida ou esgotada” (ALMEIDA, 2004, p. 54).

Diz o artigo 4º, § 3º, do Estatuto da Cidade: “Os instrumentos previstos 
neste artigo que demandam dispêndio de recursos por parte do poder pú-
blico municipal devem ser objeto de controle social, garantida a participação 
de comunidades, movimentos e entidades da sociedade civil” (grifo nosso).

O Estatuto da Cidade não definiu o controle social, porém foi objeto de 
definição em leis mais recentes, como a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 
2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS), que no art. 3º, inciso IV, 
considera “controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que 
garantem à sociedade informações e participação nos processos de for-
mulação, implementação e avaliação das políticas públicas relacionadas 
aos resíduos sólidos”.

Por sua vez, a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 (Diretrizes Nacionais 
para o Saneamento Básico), define controle social como “conjunto de me-
canismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, repre-
sentações técnicas e participações nos processos de formulação de políti-
cas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de 
saneamento básico” (art. 3º, inc. IV).

Primeiramente, o controle social não se confunde com o controle pú-
blico. Controle público deve ser entendido como “o controle exercido pelos 
órgãos públicos sobre atividades públicas ou privadas” (CARVALHO FILHO, 
2009, p. 62). Por sua vez, o controle social “reside na possibilidade de ad-
mitir que segmentos da sociedade possam exercer função controladora a 
título de cooperação com o poder público – este o controlador natural de 
tais atividades” (ibidem).

Por outro lado, o controle social constitui uma condição de validade 
jurídica de projeto ou implementação de qualquer dos instrumentos de 
política urbana citados no art. 4º do Estatuto da Cidade, que “demandem 
dispêndio de recursos por parte do poder público municipal”. Mais exato 
seria o dispositivo ter englobado os recursos estaduais ou distritais e fe-
derais. Isso quer dizer que houve uma preocupação adicional do legislador 
na fiscalização por parte da sociedade civil no emprego de recursos finan-
ceiros municipais na execução da política urbana. Expressa, com efeito, 
a descrença dos cidadãos na capacidade dos mecanismos internos e ex-
ternos de controle do Estado para o desempenho das funções que lhe são 
afetas. 
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A remissão que a lei expressamente faz à sociedade civil, entretanto, 
tem um significado marcante de superação de referencial, pois até pouco 
tempo atrás a participação desse segmento era estigmatizado pelos ór-
gãos decisórios, públicos e privados. Hodiernamente, “a sociedade civil é 
reconhecida como sujeito e ator coletivo” (FREIRE, 2009, p. 323). 

Independentemente dessa importante exigência legal, ela não pode 
ser confundida com os próprios instrumentos de controle previstos na lei, 
como o referendo popular ou o plebiscito (art. 4º, inc. V, “s”), que se qualifi-
cam pela necessidade da participação popular, mas não têm a amplitude 
do controle social que conclama uma intervenção mais intensificada da 
sociedade civil.

4. Instrumentos de gestão democrática da cidade
Diante da função de regulamentar o capítulo da política urbana, pre-

visto na Constituição Federal, o Estatuto da Cidade se dedica a tratar do 
significado da função social da cidade e da propriedade urbana. 

Para entendermos o sentido real dessa lei, torna-se imprescindível ter 
em mente que a expressão “social” toca fundo na predisposição histórica 
do momento em que foi editada e na intensa e vitoriosa trajetória dos mo-
vimentos sociais que a alicerçaram. Pontuada de disposições que sagram 
a vocação democrática do país, a Constituição Federal criou instrumentos 
que possibilitam a participação direta do cidadão no exercício do poder 
(SANT’ANA, 2006, p. 183).

Por isso, ao relacionar a função da cidade ao “social”, ajustando-se à 
vontade constitucional, a lei, de modo coerente, contempla uma extensa 
disciplina que invariavelmente prestigia e deseja essa participação social 
em qualquer instância de decisão que se refira à gestão da cidade. Seria 
incoerente com a história e a razão da existência do Estatuto da Cidade se 
assim não o fizesse. 

Lembremos que a soberania nacional é exercida, de forma indireta, 
pela participação do cidadão por meio de representantes eleitos, ou de for-
ma direta, por meio da iniciativa legislativa popular (arts. 14, I; 29, XIII, e 
61, § 2º), do referendo popular e do plebiscito (art. 14, II e III).

Para instrumentalizar o direito de participação na gestão da cidade, 
o estatuto recepcionou da Constituição Federal a previsão, no art. 43, IV, 
da “iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos 
de desenvolvimento urbano”. Trata-se de um instrumento de participação 
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direta do cidadão na gestão urbana, realçando nela o fundamento demo-
crático. 

Em relação ao referendo popular e plebiscito, constantes do projeto de 
lei aprovado (art. 43, V), foram vetados pelo presidente da república,4 de 
modo que permaneceram excluídos do texto do Estatuto da Cidade. O Mu-
nicípio, porém, não está impedido de recorrer ao uso desses instrumentos, 
enquanto constitucionalizados e nos termos do que dispõe a Lei nº 9.709, 
de 1998.

Além da “iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas 
e projetos de desenvolvimento urbano” (art. 43, IV), o Estatuto da Cidade 
prevê os seguintes instrumentos de gestão democrática, entre outros:

a. órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual 
e municipal (art. 43, I);

b. debates, audiências e consultas públicas (art. 43, II); 
c. conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacio-

nal, estadual e municipal (art. 43, III).

De fato, esses instrumentos, complementados pelo controle social, se 
mostram suficientes para a realização da democracia direta na condução 
da política urbana. Do incremento social depende a política urbana para 
se consolidar como meio de instrumentos de participação; garantidos le-
galmente, a população terá plenas condições de assumir essa importante 
responsabilidade. 

Assim, Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro e Orlando Alves Santos Junior 
acham importante a 

criação de esferas públicas efetivamente democráticas de gestão das po-
líticas que ultrapassem os limites da democracia representativa liberal e 

4  Razões do veto do art. 43, V, do Projeto de Lei nº 181, de 1989 (nº 5.788/90 na Câmara 
dos Deputados) pelo presidente da república: “Tais instrumentos de exercício de soberania 
popular estão disciplinados na Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998, que, em seu art. 6º, 
admite a sua convocação por parte de Estados e Municípios, na forma determinada pela Cons-
tituição Estadual ou Lei Orgânica Municipal. Há, portanto, no ordenamento jurídico pátrio, 
permissivo legal para a utilização destes mecanismos por parte dos Municípios, desde que 
observados os ditames da Lei Orgânica Municipal, instrumento constitucionalmente habili-
tado a regular o processo político em âmbito local. Instituir novo permissivo, especificamente 
para a determinação da política urbana municipal, não observaria a boa técnica legislativa, 
visto que a Lei nº 9.709/98 já autoriza a utilização de plebiscito e referendo popular em todas 
as questões de competência dos Municípios” (MALUF e MALUF, :2011, p. 174-175).
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possibilitem a visibilização, interação, conflito e negociação entre os di-
ferentes agentes sociais e entre estes e o poder público, em que a tomada 
de decisões seja resultado desse conflito e negociação. (2011, p. 4-5).

Os instrumentos garantem a gestão democrática da cidade. 
Essa gestão não se refere ao governo. 
Restringem-se os instrumentos à política urbana e, por esse motivo, 

revestem-se de significado jurídico, pois “não constituem mera faculdade 
ou opção para o administrador” (CARVALHO FILHO, 2009, p. 299). 

Por outro lado, a sua utilização não se condiciona a critérios discricioná-
rios, posto que “devem ser adotados no inteiro processo que compõem as 
ações e estratégias de política urbana” (ibidem, p. 300), ou seja, são empre-
gados sempre que surgir a necessidade da tomada de decisão em relação 
à política urbana, quer seja na fase de planejamento, de elaboração ou de 
implementação, incluindo a fiscalização ou em qualquer outro expediente 
de controle.

5. Direito a cidades sustentáveis e qualidade de vida
Segundo Jordi Querol Piera 

é cada vez mais frequente em nossas ações o conceito de desenvol-
vimento sustentável. Influencia-nos na hora de escolher a melhor 
forma de realizar nossas atividades para alcançar uma qualidade 
de vida adequada, sem comprometer a capacidade das gerações fu-
turas. (2010, p. 181. Tradução livre).

Para Carvalho Filho, “o direito a cidades sustentáveis é, de fato, o di-
reito fundamental das populações urbanas. Daí podemos assegurar que 
é esse direito que deve configurar-se como alvo prevalente de toda a po-
lítica urbana” (2009, p. 1).

Pensa-se que aqui reside todo o cerne do Estatuto da Cidade, que se vol-
ta por inteiro na transformação da sociedade e na edificação de um mode-
lo de cidade que se aproxime do mais profundo desejo de proporcionar a 
todos uma qualidade de vida minimamente satisfatória. 

A garantia do direito a cidades sustentáveis (art. 2º, I) decorre dos direi-
tos fundamentais que o próprio estatuto assegura ao indivíduo e à socie-
dade. Entretanto, essa garantia não é dissociável do conceito de qualidade 
de vida das pessoas que nela habitam. A qualidade de vida relaciona-se 
com a satisfação das necessidades humanas (VITTE, 2009).
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Claudete de Castro Silva Vitte afirma que, 

embora a expressão qualidade de vida tenha como referência original 
o caráter individual, é preciso lembrar que o planejamento gover-
namental tem alcance coletivo: as políticas públicas são orientadas 
para grupos. Se o alcance da qualidade de vida for um objetivo do 
planejamento e da gestão, é preciso vincular ao conceito necessida-
des que possam ser satisfeitas por políticas públicas. (Ibidem, p. 91).

Dentre essas necessidades humanas, poderíamos destacar a que confe-
re ao indivíduo a capacidade de poder participar das decisões ou ativida-
des do lugar onde reside e que mais de perto lhe dizem respeito. 

É justamente na cidade “o lugar da manifestação do individual e da 
experiência coletiva, já que há uma multiplicidade de trocas que ajudam 
a produção da sociabilidade” (ibidem, p. 96).

A cidade, enfim, é um lugar de interações entre os indivíduos, ornada 
por outros importantes elementos a compor um complexo por meio do 
qual indivíduos e sociedade buscam a realização de suas necessidades e 
de seus interesses, razão pela qual Henri Lefebvre cunhou a ideia de que 
“ser cidadão é ter direito à cidade” (ibidem, p. 99). 

A cidadania aperfeiçoa-se com a possibilidade de cada pessoa obter ou 
usufruir dos dons que a cidade oferece para a satisfação de suas necessi-
dades, de modo que os espaços públicos não se restrinjam a poucos e que 
sejam integralmente aproveitados, observando o princípio da equidade. 

Por conta da negação do direito à cidade, um contingente de pessoas, re-
legadas à própria sorte, são colocadas na marginalidade ou em condições 
de suburbanidade. Resultam, pois, as ocupações ilegais e o desrespeito à 
natureza com toda a sorte de consequências trágicas. Torná-los “cidadãos”, 
crê-se, deve ser a preocupação corrente das autoridades e, especialmente, 
da sociedade. 

A faculdade de participação popular nos processos de gestão urbana, 
conforme concebido no Estatuto da Cidade, pode sinalizar um bom prin-
cípio para termos as cidades sustentáveis ou cidades ideais, no dizer de 
Lefebvre (MARCONDES, 2010).

Na verdade, integra o conteúdo do direito a cidades sustentáveis o di-
reito: à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestru-
tura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer 
para as presentes e futuras gerações (art. 2º, I, do Estatuto da Cidade).
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Lembra Carlos Ari Sundfeld que 

o dispositivo não pretendeu outorgar esses direitos individualmen-
te e em concreto, mas garanti-los como reflexo da obtenção do equi-
líbrio (da cidade sustentável). Em outros termos: a população tem o 
direito coletivo a uma cidade sustentável, o que deve levar à fruição 
individual das vantagens dela decorrentes. (2010, p. 55).

Tratando de direito coletivo, o Estatuto da Cidade incluiu a ordem urba-
nística como direito difuso a ser preservado por meio da ação civil pública 
(arts. 53 e 54). E, “o direito à cidade sustentável – primeira diretriz do art. 2º 
do Estatuto – é, portanto, o direito a certa ordem urbanística, passível de 
tutela judicial coletiva” (ibidem, p. 55-56).

6. Direito ao saneamento ambiental
Ao falar em qualidade de vida, não há como deixar de falar em sanea-

mento básico. 
Reconhecido o direito ao saneamento básico como corolário da digni-

dade humana, ele torna-se um direito fundamental (DEMOLINER, 2008). 
Lembram Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer que 

o direito humano – e fundamental – à água potável e ao saneamen-
to básico cumpre papel elementar não apenas para o resguardo 
do seu próprio âmbito de proteção e conteúdo mas também para 
o gozo e o desfrute dos demais direitos humanos (liberais, sociais 
e ecológicos). […] O saneamento básico e a sua configuração jurídi-
co-constitucional como direito (e dever) fundamental do indivíduo 
e da coletividade, além de serviço público essencial – e, portanto, 
dever do Estado – , acaba atuando como uma espécie de ponte nor-
mativa entre o mínimo existencial social e a proteção ambiental. 
(2006 p. 117).

No contexto do direito a cidades sustentáveis, “sendo o saneamento 
básico um fator determinante da política urbana, tem-se também como 
correta de que o saneamento básico é um elemento essencial para a pro-
moção do desenvolvimento urbano” (PINTO, 2010, p. 227-228).

De fato, a Lei nº 11.445, no art. 2º, VI, prevê como princípio fundamen-
tal dos serviços públicos de saneamento básico a “articulação com as po-
líticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate 
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à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da 
saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da 
qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator deter-
minante”.

O serviço de saneamento básico relaciona-se diretamente com a in-
fraestrutura urbana e é considerado um dos mais deficientes em nosso 
país. Para se ter uma ideia, de acordo com dados da Pesquisa Nacional 
de Saneamento Básico, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE, em 2008 a falta de infraestrutura sanitária afetava 
34,8 milhões de pessoas (18% da população); em 2000, eram 34,7 milhões 
(20,4%), ou seja, apenas 100 mil a menos. .5 

Esses dados demonstraram que 56% dos domicílios brasileiros não têm 
acesso à rede de esgoto (principalmente nas regiões Norte e Nordeste); e 
apenas 28% dos Municípios tratam do esgoto coletado. 

De um lado, os serviços de coleta e tratamento de esgotos não têm a 
densidade eleitoral de que tanto nossos governantes precisam. Por outro 
lado, boa parte da população desconhece os perigos que o esgoto provoca 
à saúde e ao meio ambiente. E, “infelizmente, mais de 100 milhões de bra-
sileiros não são contemplados minimamente com redes de coleta de es-
goto e ainda não têm conhecimento sobre sua importância para garantir 
saúde e qualidade de vida”.6

Entretanto, encontra-se comprovado que “a implantação de rede de es-
goto reflete positivamente na saúde e na qualidade de vida do trabalha-
dor, gerando aumento da sua produtividade e renda”.7

Conclusão
O direito a cidades sustentáveis é um direito fundamental difuso e re-

sultante do natural adensamento urbano, fenômeno esse não desconhe-
cido e cujos efeitos nefastos não podemos ignorar. 

O crescimento acelerado e desordenado das cidades chama a atenção do 
poder público e da coletividade para a adoção de políticas públicas. Compete 
ao Estado disciplinar a atividade urbanística, com equilíbrio ambiental, sem 
prescindir da participação popular – disso decorre a definição da Constituição 

5  Gabriela MOREIRA; Luciana Nunes LEAL; Márcia VIEIRA. Brasil tem 34,8 milhões de 
pessoas que vivem sem coleta de esgoto. O Estado de São Paulo. São Paulo, 21 ago. 2010, p. A25.
6  Édison CARLOS. Saneamento: duas décadas de atraso. Geografia. São Paulo, n.36, p. 
26-30, mar. 2011.
7  Ibidem.
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Federal para a política urbana, a ser executada pelo Município (art. 182, caput), 
conforme diretrizes gerais da Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).

A política urbana deve ter como base o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade, o que significa satisfazer os direitos fundamen-
tais do cidadão e proporcionar bem-estar aos seus habitantes, além de 
equilíbrio ambiental. 

O direito a cidades sustentáveis refere-se à qualidade de vida dos cida-
dãos e, portanto, à satisfação das necessidades humanas básicas. Assim, 
reconhece-se como o saneamento básico como um direito fundamental.

Por dizer respeito à vida do cidadão no cotidiano, o direito de participa-
ção na gestão urbana constitui elemento indeclinável na construção de 
cidades sustentáveis. É exigível e se encontra condensado no Estatuto da 
Cidade, cuja inovação é a gestão democrática da cidade que traduz uma 
instituição no direito urbanístico. 

Implica a gestão democrática no dever jurídico de convocação da po-
pulação na responsabilidade da política urbana municipal em toda a sua 
integralidade. Traz ínsita a realização do Estado Democrático e Social de 
Direito na gestão urbana. Materializam-se por instrumentos próprios da 
cidadania participativa: a iniciativa popular de projeto de lei, planos, pro-
gramas e projetos de desenvolvimento urbano; os debates, as audiências e 
as consultas públicas; a formação de órgãos colegiados de política urbana 
e de conferências sobre assuntos urbanos. 

Decorre que, em face da crise instalada e afeta à democracia repre-
sentativa, a Constituição Federal e as leis prestigiam outras formas de 
atuação direta do cidadão na gestão das cidades, em especial por meio 
de diretrizes e instrumentos de participação, muitos dos quais desco-
nhecidos da maioria da população, mas bastante eficazes se houver um 
arranjo social que permita à população interferir na formulação de re-
gras e medidas que possam melhorar a qualidade de vida, de modo en-
fático no que diz respeito ao acesso universal e incondicional ao sanea-
mento ambiental. 
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Foi em 2012, em seu primeiro ano de efetiva atuação, que pela primei-
ra vez a Agência Reguladora PCJ se relacionou institucionalmente 
com a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos – ER-

SAR, de Portugal. O encontro ocorreu no Fórum Mundial da Água, na Fran-
ça, em março daquele ano, ocasião em que o então presidente da ARES-P-
CJ, José Bernardo Denig, e o diretor geral, Dalto Favero Brochi, se reuniram 
com o presidente da ERSAR, Jaime Melo Baptista. Eles acordaram e assina-
ram aquela que seria a primeira das parcerias internacionais da ARES-PCJ: 
um convênio de cooperação bilateral que propõe a troca de experiências e 
informações relacionadas à fiscalização dos serviços de saneamento nos 
dois países.

A ERSAR não foi escolhida à toa. Ao passo que no Brasil a regulação era 
algo novo, na Europa já estava consolidada, e a ERSAR, na época já com 
mais de dez anos de experiência na regulação dos serviços de saneamen-
to em Portugal e referência na área, teria muito a contribuir. Apesar das 
diferenças, como o fato de a entidade portuguesa responder por todo o ter-
ritório nacional, havia semelhanças e boas práticas que a ARES-PCJ tinha 
interesse em conhecer para se aperfeiçoar – por exemplo, o uso de indi-
cadores para medir a qualidade da prestação dos serviços. A interlocução 
Brasil-Portugal por meio das duas entidades já tem quatro anos de muito 
aprendizado, e muitos outros ainda virão.
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A IMPORTÂNCIA DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS 
E O PAPEL DA REGULAÇÃO: 
UM ESTUDO DE CASO
JAIME MELO BAPTISTA1

Introdução
Quero começar por felicitar a Agência Reguladora dos Serviços de Sa-

neamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES-PCJ 
pelo seu quinto aniversário. Sou testemunha de todo o empenho e compe-
tência que tem colocado a serviço das populações abrangidas. 

Faço votos que continue a cumprir a sua missão de regular e fiscalizar 
os serviços públicos de saneamento básico nos Municípios associados, ga-
rantindo a sua excelência e contribuindo para o equilíbrio nas relações 
entre usuários, prestadores de serviços e poder público. E que continue a 
prosseguir a sua visão de ser um consórcio público de referência na regu-
lação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, reconhe-
cido pela competência de seus colaboradores, cooperação institucional, 
inovação e comprometimento com a qualidade de vida da população.

1. A história de implementação de uma política pública
Quando se deu a revolução democrática em Portugal, a situação dos 

serviços de águas – abastecimento público de água e saneamento de esgo-
to – era insatisfatória face às expectativas da população e das ambições de 
desenvolvimento do país, não havendo à data uma estratégia clara para 

1  Presidente da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos de Portugal – 
ERSAR, de 2003 a 2015. Investigador coordenador do Laboratório Nacional de Engenharia Civil 
– LNEC em Lisboa e Presidente do Conselho Estratégico da Parceria Portuguesa para a Água 
– PPA. 
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a sua resolução. Desde essa altura, ocorreram dois períodos temporais 
bem distintos. De 1974 a 1992 aconteceram medidas voluntaristas soltas 
e dispersas, muitas das quais inconsequentes, como a frustrada criação 
das regiões de saneamento básico, com falta de planeamento regional e 
insuficiências relativas a operação e manutenção, portanto sem grandes 
avanços para o setor. A partir de 1993, foi definida uma nova política pú-
blica para os serviços de águas, na qual se adotou uma abordagem global 
e integrada, aproveitaram-se melhor os financiamentos disponíveis e in-
troduziu-se empresarialização no setor – constituindo, pelo seu sucesso, 
um período histórico.

Um dos estudos preparatórios foi desenvolvido pelo Laboratório Nacio-
nal de Engenharia Civil – LNEC, intitulado “Instrumentos de Apoio a uma 
Política de Desenvolvimento Sustentável em Saneamento Básico (1993)”, 
que deu origem à série “Gestão de Sistemas de Saneamento Básico”, com 
16 volumes. Esse estudo abrangeu a caraterização da situação do setor em 
Portugal: o quadro institucional, os instrumentos financeiros e tarifários, 
a organização dos serviços, o ordenamento do mercado, a gestão delega-
da, a regulamentação técnica, a normalização técnica, os custos de cons-
trução e exploração, os materiais e equipamentos, a rede de laboratórios 
analíticos, os indicadores de eficiência de funcionamento, a informação 
estatística, a formação de recursos humanos e a investigação e o desen-
volvimento. 

O plano estratégico nacional para os serviços de águas teve uma pri-
meira geração (1993-1999), uma segunda geração (2000-2006), uma tercei-
ra geração (2007-2013) e vive agora o início de uma quarta geração (2014-
2020), materializada no Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de 
Saneamento de Águas Residuais – PEAASAR. Um dos fatores de sucesso 
foi, sem dúvida, a estabilidade temporal dessa política pública ao longo 
de vinte anos, apesar da natural rotação de partidos no governo, com di-
ferentes opções políticas. Pese embora naturais adaptações de percurso e 
evoluções, a política pública para os serviços de águas manteve-se essen-
cialmente estável e não esteve sujeita a grandes avanços e recuos.

Adicionalmente, definiu-se um novo e moderno enquadramento legisla-
tivo contemplando o regime jurídico dos serviços de águas e da regulação, 
bem como a regulamentação tarifária, da qualidade do serviço, da quali-
dade da água e também técnica. Houve essencialmente uma primeira ge-
ração de legislação em 1993 e uma segunda geração em 2009. Complemen-
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tarmente, o país foi melhorando a sua legislação sobre gestão de recursos 
hídricos, gestão ambiental, defesa do usuário e concorrência. Os agentes dos 
setores, nomeadamente o governo, administração pública, entidades gesto-
ras estatais, municipais e privadas, bem como usuários, passaram assim a 
ter legislação clara e consonante com a nova política pública.

Definiu-se um enquadramento institucional com clara atribuição 
de responsabilidades pelas entidades públicas envolvidas, sobretudo o 
regulador dos serviços de águas e as autoridades ambiental, de recur-
sos hídricos, de resíduos, de saúde, da defesa do usuário e da concor-
rência, sem prejuízo de algumas modificações e fusões das soluções 
institucionais que se têm verificado ao longo do tempo. Essa definição 
institucional foi absolutamente fundamental e indispensável para um 
bom desempenho do setor, na medida em que permitiu definir respon-
sabilidades dos intervenientes, regras claras de funcionamento e arti-
culação entre setores próximos e complementares, sem sobreposições 
nem lacunas relevantes. A introdução de uma entidade reguladora, 
hoje com 13 anos de atividade efetiva, foi certamente um marco histó-
rico importante.

Foram decididos os modelos de governança passíveis de serem utili-
zados, naturalmente de acordo com as opções políticas vigentes, possibi-
litando a gestão direta, a gestão delegada e a gestão concessionada dos 
serviços de águas, com prestação por entidades estatais, municipais e pri-
vadas. Hoje, existem cerca de 80% de casos de gestão direta, 10% de casos 
de gestão delegada e outros 10% de gestão concessionada. Em 15% das si-
tuações, há de alguma forma gestão privada. A introdução desses diferen-
tes modelos de governança – todos com claros casos de sucesso, mas tam-
bém alguns mal sucedidos, por vezes mesmo conflituosos –, permitiu que 
a opção a ser tomada varie de Município para Município e de região para 
região, e que haja uma análise comparada ao seu desempenho e, portanto, 
um estímulo permanente à melhoria dos serviços.

Definiram-se metas de acesso e objetivos de qualidade do serviço ade-
quados à situação concreta do país, ou seja, da população que deve ter dis-
poníveis os serviços públicos de águas e dos objetivos de qualidade desses 
serviços. A qualidade do serviço foi especificada e tem sido continuamen-
te monitorada face aos objetivos definidos, com base em 32 indicadores 
que abrangem três grandes áreas: a interface com os usuários, a sustenta-
bilidade das entidades gestoras e a sustentabilidade ambiental.
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Foi definida uma política tarifária para os serviços com o objetivo de 
promover uma recuperação gradual e tendencial de custos, compatível 
com a capacidade econômica da população. Embora ainda distante de 
uma aplicação plena, a recuperação dos custos desses serviços tende gra-
dualmente a ser feita através de tarifas a pagar pelos usuários, comple-
mentadas quando possível através de transferências de fundos europeus 
e, se necessário, através de taxas provenientes da cobrança de impostos. 
Complementarmente, procuraram-se introduzir instrumentos fiscais que 
incentivem comportamentos desejáveis, por exemplo na utilização racio-
nal da água como matéria-prima ou como destino final, através de uma 
taxa de utilização de recursos hídricos. O país tem assim buscado evoluir 
de uma situação de baixas tarifas para uma gradual recuperação integral 
dos custos, mas, embora o processo tenha alçado alguns sucessos, não 
está de todo concluído.

Para a implementação de uma nova política pública e a concretização 
dos objetivos de cobertura dos serviços, foi necessário assegurar a dispo-
nibilização de recursos financeiros importantes, próprios ou provenientes 
de fundos europeus. Com efeito, nos últimos vinte anos foi investido um 
montante muito elevado em infraestruturas. Também foi necessário criar 
capacidade para a gestão eficiente desses recursos financeiros, sabendo 
afetar os recursos onde possam proporcionar maiores mais-valias e bene-
fícios para a sociedade. Foi aqui naturalmente decisiva a adesão de Portu-
gal à Comunidade Econômica Europeia, da qual resultaram importantes 
fundos essenciais à infraestruturação do país.

Ao longo desse período, promoveu-se a construção das infraestruturas 
necessárias à prestação dos serviços, com recurso a tecnologia adequada, 
o que implicou e implica encargos avultados, quer ao nível dos investi-
mentos iniciais ou da exploração, e às quais se procurou incorporar, com 
algum sucesso, as preocupações de qualidade. Essas infraestruturas per-
mitiram um enorme aumento do nível de cumprimento da legislação eu-
ropeia nesse quesito. No entanto, por certo iremos pagar erros de concep-
ção, de projeto e de construção que foram cometidos, nomeadamente pela 
adoção de alguns pressupostos irrealistas em termos de necessidades.

Tem vindo a promover-se a melhoria da eficiência estrutural dos ser-
viços e da eficiência de exploração das entidades gestoras para reduzir os 
custos para os usuários e para a sociedade em geral. Quanto à melhoria da 
eficiência estrutural do setor, definiu-se uma organização territorial para a 
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gestão desses serviços, com aproveitamento de economias de escala, a nível 
regional. As entidades gestoras são incentivadas a promover, tanto quanto 
possível, a integração e agregação física dos sistemas a uma escala técnica 
e economicamente adequada, fomentando a implementação de soluções 
conjuntas com entidades congêneres. De fato, hoje são nítidos os benefícios 
resultantes da agregação física dos sistemas nos designados serviços em 
alta (produção de água e tratamento de esgoto), não só em termos econômi-
cos como também do ponto de vista da qualidade dos serviços prestados. Os 
sistemas em baixa (distribuição de água e coleta de esgoto) têm ainda um 
longo caminho a percorrer. Outra medida importante é a promoção de eco-
nomias de gama, integrando os serviços de abastecimento de água com os 
de gestão de esgoto. Também têm sido avaliadas e discutidas as economias 
de processo, com o objetivo de ser equacionada uma (re)integração vertical 
dos sistemas em alta com os sistemas em baixa.

Quanto à melhoria da eficiência de exploração das entidades gestoras, 
elas têm procurado adotar, face à legislação existente, a organização-tipo 
mais aconselhável em relação ao nível do quadro de pessoal, conteúdos 
funcionais, circuitos de informação, rotinas administrativas, recursos 
financeiros, planejamento, orçamento, controle e medidas tendentes à 
garantia da qualidade, havendo ainda um longo caminho a percorrer. A 
baixa eficiência hídrica e energética tem que ser corrigida.

Tem sido feito um grande esforço de capacitação de recursos humanos 
em número e competências, fator essencial para a garantia de qualidade 
geral do setor. Verificou-se um reforço de cursos tecnológicos e técnicos 
tradicionais por forma a suprirem carências de pessoal com qualificação 
acadêmica relevante para o desempenho de funções existentes. Houve 
um grande aumento de publicações técnicas e outro material didático di-
verso, de caráter prático, que cobrem todas as áreas, destinados aos diver-
sos níveis profissionais envolvidos. Há vinte anos, Portugal dispunha de 
um número insuficiente de recursos humanos no setor, a maioria com in-
suficiente capacitação. Atualmente dispõe de cerca de 17 mil profissionais 
bem preparados, com sólida formação em planeamento, projeto, financia-
mento, construção e operação de serviços de águas.

Tem sido promovida a atividade de investigação e o desenvolvimen-
to em áreas associadas aos serviços públicos de águas, criando e refor-
çando o conhecimento endógeno. Existem programas de investigação e 
de desenvolvimento que contemplam projetos de investigação aplicada, 
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pré-normativa e de desenvolvimento. Assim, tem sido possível promover 
gradualmente a inovação e o apoio técnico às entidades gestoras, com 
aproximação dos centros de investigação à indústria, assegurando maior 
autonomia nacional em termos de conhecimento e tecnologia. Os centros 
de investigação portugueses têm aumentado a participação em projetos 
de investigação e desenvolvimento internacionais, principalmente euro-
peus, até mesmo em algumas áreas liderando essas iniciativas.

Tem-se procurado promover o desenvolvimento do tecido empresarial, 
aproveitando a implementação de estratégias de desenvolvimento dos 
serviços de águas, que criaram condições excepcionais para promover o 
crescimento do saber nacional e, consequentemente, o reforço da capaci-
dade do tecido empresarial no mercado nacional e internacional, gerando 
novas atividades com criação de emprego e riqueza. 

Tratando-se esses serviços de monopólios naturais, e não havendo 
concorrência no mercado, tem-se promovido a concorrência virtual 
através do benchmarking entre entidades gestoras e, no caso de partici-
pação privada, a concorrência pelo mercado, através de procedimentos 
concursais para atribuição de delegações, concessões e prestações de 
serviços. Com efeito, a introdução de diferentes modelos de governança 
permitiu aumentar a concorrência, bem como uma análise comparada 
ao seu desempenho, motivadora da inovação e do progresso técnico e, 
por conseguinte, do aumento da eficiência e da qualidade na prestação 
desses serviços. 

Promoveram-se instrumentos para a proteção dos usuários, sobretudo 
os mais carentes, bem como para sensibilização e participação em rela-
ção aos serviços de águas. Atualmente os usuários têm direitos reforçados 
através de legislação própria e tendem a preocupar-se cada vez mais 
com esses serviços, em especial quanto ao seu acesso físico e econômico, 
qualidade, qualidade da água para consumo, informação sobre os servi-
ços, reclamações e participação nas decisões. As reclamações passaram 
a constituir um instrumento poderoso de defesa dos usuários. Tem sido 
gradualmente promovido o envolvimento da população nos processos de 
decisão através de ações da educação ambiental, por exemplo, quanto ao 
uso eficiente da água, e com a crescente disponibilização de informação, 
o que permite que os usuários decidam de forma mais fundamentada as 
suas preferências quanto aos níveis de cobertura a atingir e à qualidade 
dos serviços a prestar face ao que estão dispostos a pagar.



| 276

Criou-se um sistema de informação muito completo para os serviços de 
águas que disponibiliza informação fiável, tanto para apoiar a definição 
de políticas públicas e de estratégias empresariais como para a avaliação 
do serviço que é efetivamente prestado à sociedade, capaz de transmitir 
uma visão global dos setores de uma forma fidedigna e periodicamente 
renovada. A informação é divulgada a dois níveis, um primeiro de âmbito 
essencialmente nacional, de maior utilidade para a definição de políticas 
e estratégias de desenvolvimento, e um segundo do âmbito de cada enti-
dade gestora, de maior utilidade para a exploração dos sistemas. Também 
se disponibiliza informação em formato mais acessível aos usuários. É es-
sencial que esse esforço seja mantido, para que nada se gere sem informa-
ção e para que não se perca o efetivo conhecimento que dela resulta.

2. Os resultados da implementação desta política pública 
Pese embora todos os contratempos, os resultados da implementação 

desta política pública nas duas últimas décadas são notáveis, não apenas 
em termos da cobertura da população com os serviços de águas e no que 
diz respeito à qualidade da água para abastecimento como também quan-
to ao impacto desses serviços na qualidade ambiental e na saúde pública.

Em 1993, apenas 81% dos alojamentos estavam cobertos por serviço pú-
blico de abastecimento de água. Atualmente 95% estão cobertos por esse 
serviço, o que significa que se atingiu a meta de cobertura prevista. Os res-
tantes 5% de alojamentos são servidos por soluções individuais, como fu-
ros ou poços. Em relação à qualidade da água, em 1993 apenas 50% dos alo-
jamentos dispunham de água segura, de acordo com a legislação nacional 
e europeia. Atualmente esses serviços asseguram uma elevada qualidade 
da água distribuída, com perto de 99% de cumprimento da legislação, sen-
do as situações residuais de incumprimento são objeto de intervenções 
corretivas imediatas. Nesse caso também foi atingida a meta prevista. É 
um notável exemplo de uma estratégia de sucesso, com impacto muito 
positivo na saúde pública, na redução de doenças e óbitos e na redução de 
dias de ausência ao trabalho.

Em 1993, apenas 61% dos alojamentos estavam cobertos por serviços 
de coleta de esgoto. Atualmente 81% dos alojamentos estão cobertos. Con-
tudo, o que se pretende é assegurar não apenas a coleta de esgoto mas 
também o seu tratamento adequado antes da rejeição no ambiente, e aí si-
tuação era claramente pior. Em 1993, apenas 31% dos alojamentos estavam 
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cobertos por esses serviços dotados de coleta e tratamento. Atualmente 
79% dos alojamentos estão cobertos. Isso significa que houve uma grande 
evolução, embora ainda não tenha sido atingida a meta de 90% prevista. 
Os restantes alojamentos (19%) são servidos por soluções privadas, como 
fossas sépticas. 

Os serviços de águas têm um forte impacto na qualidade ambiental, 
nomeadamente ao nível da rejeição de esgoto para os recursos hídricos. 
Um indicador para avaliar esse impacto é a qualidade das águas super-
ficiais, verificando-se que a sua evolução nas últimas duas décadas tem 
sido positiva, passando de 55% para 78% de boa qualidade, o que as torna 
adequadas à utilização para abastecimento público após tratamento de 
acordo com a legislação europeia. Outro indicador é a qualidade das águas 
balneares costeiras e de transição, verificando-se que a sua evolução tem 
sido extraordinariamente positiva, passando de 57% para 99% de praias 
com boa qualidade de água de acordo com a legislação europeia. Um ter-
ceiro indicador é a qualidade das águas balneares fluviais, verificando-se 
que a sua evolução nas últimas duas décadas tem sido extraordinaria-
mente positiva, passando de 16% para 95% de praias fluviais com boa qua-
lidade de água de acordo com a legislação europeia. Outros indicadores 
para avaliar o impacto dos serviços de águas no ambiente são o número 
de praias com bandeira azul ou classificadas com qualidade ouro, verifi-
cando-se que, apesar dos critérios terem evoluído de ano para ano, tornan-
do-se cada vez mais exigentes, o número de praias e marinas distinguidas 
tem aumentado de forma muito significativa, passando de 89 para 236 
com bandeira azul de 87 para 293 com qualidade ouro.

Os serviços de águas têm um forte impacto na saúde pública, nomea-
damente através da qualidade da água para consumo humano, que pode 
transmitir doenças como cólera, febre tifoide e paratifoide, outras sal-
moneloses, shigelose, leptospirose, doença dos legionários e hepatite A – 
sendo este último o indicador mais adequado para avaliar esse impacto, 
verifica-se que a sua evolução nas últimas duas décadas tem sido muito 
positiva, passando de 630 para apenas 8 casos anuais. 

Também muito importante é a questão dos direitos humanos. A As-
sembleia Geral da Organização das Nações Unidas – ONU declarou em 
2010 o acesso à água e ao saneamento como direito humano. Isso significa 
que todos devem ter acesso adequado e seguro à água e ao saneamento, 
o que pode ser feito através de sistemas públicos tradicionais (redes de 
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abastecimento ou de coleta), sistemas públicos simplificados (por exem-
plo, fossas sépticas coletivas) ou instalações individuais (por exemplo, 
fossas sépticas individuais). Os serviços e as instalações devem ser fisi-
camente acessíveis, com capacidade adequada, qualidade aceitável, eco-
nomicamente acessíveis e culturalmente adaptados. Deve ser garantido 
o acesso não discriminatório, a participação dos cidadãos no processo de 
decisão e a existência de monitoração e reporte. A implementação desses 
direitos significa para Portugal a obrigação de os respeitar, proteger e asse-
gurar. Avaliando o grau de implementação do acesso equitativo à água e 
ao saneamento, é possível verificar que Portugal tem uma política pública 
clara para o setor e se encontra, de modo geral, numa situação muito satis-
fatória, com uma boa adesão ao espírito dos direitos humanos. Uma área 
que, no entanto, merece maior atenção é a do acesso por grupos vulnerá-
veis ou marginalizados, como os sem-teto, as populações sem residência 
fixa, as pessoas com algum tipo de incapacidade física ou as pessoas que 
vivem ainda em áreas habitacionais sem infraestruturas adequadas. Há 
também que ponderar a melhoria desses serviços nas áreas públicas, em 
especial nos aglomerados de maior densidade, bem como em espaços des-
tinados a eventos ocasionais, como feiras, e as permanências curtas de 
populações nômades e viajantes.

Da análise global descrita neste artigo, verifica-se que a política pú-
blica instituída em 1993 para os serviços de águas em Portugal foi imple-
mentada de forma global e integrada, com grande estabilidade temporal, 
gerindo as suas componentes com relativa simultaneidade e combinando 
adequadamente instrumentos institucionais, de governança, gestão, pla-
neamento, técnicos, econômicos, legais, ambientais, de saúde pública, so-
ciais e éticos para assegurar a sua adequada prestação. Como consequên-
cia, verifica-se uma evolução muito positiva na prestação desses serviços 
públicos essenciais, com impacto na qualidade ambiental e na saúde pú-
blica e ainda no cumprimento dos direitos humanos no acesso à água e ao 
saneamento.

 
3. O papel da regulação na implementação desta políti-

ca pública
Nesta nova política, a regulação tem tido um papel de relevância ímpar, 

pois é majoritariamente ela que supervisiona, promove e monitora as di-
versas componentes da política pública. 
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Efetivamente, os serviços públicos de águas são essenciais ao bem-es-
tar dos cidadãos, à saúde pública e às atividades econômicas. São em geral 
prestados em regime de monopólio natural ou legal, não havendo por isso 
incentivo na procura de uma maior eficiência e eficácia pelas entidades ges-
toras e aumentando os riscos de prevalência destas perante os usuários. Por 
essas razões, a sociedade pode se beneficiar significativamente da existên-
cia de uma intervenção regulatória capaz de introduzir maior equilíbrio na 
relação entre as entidades gestoras e os seus usuários. A regulação é o motor 
que faz andar toda a engrenagem de uma política pública. 

Em Portugal, ela foi implementada de acordo com um modelo desen-
volvido para o efeito e detalhadamente descrito na publicação “Uma abor-
dagem regulatória integrada (ARIT-ERSAR) para os serviços de águas e 
resíduos”.2 Esse livro apresenta, de forma prática, uma abordagem regu-
latória integrada para os serviços de águas e resíduos, capaz de contribuir 
para promover o acesso tendencialmente universal dos cidadãos a esses 
serviços, prestados com a qualidade adequada pelas entidades gestoras, 
a preços socialmente comportáveis e com um nível de risco aceitável. 
Essa abordagem materializa-se num modelo de regulação com dois gran-
des planos de intervenção: a regulação estrutural dos setores e a regula-
ção comportamental das entidades gestoras. A regulação estrutural tem 
como componentes as contribuições para a organização, regulamentação, 
informação e capacitação dos setores. A regulação comportamental das 
entidades gestoras tem como componentes a regulação legal e contratual, 
regulação econômica, regulação da qualidade de serviço, regulação da 
qualidade da água para consumo humano e regulação da interface com 
os usuários. Todas essas componentes do modelo de regulação devem ter 
uma articulação perfeita entre si, constituindo um todo coerente e inte-
grado, cuja eficácia se beneficia das sinergias obtidas.

4. O impacto internacional da implementação desta 
política pública

Esta experiência de sucesso de mais de duas décadas em Portugal teve 
também algum impacto e consequências em termos internacionais, sen-
do frequentemente referida como um caso de sucesso, por exemplo pela 
International Water Association – IWA, pela Organização de Cooperação 

2  ERSAR, 2014. Disponível em: <www.ersar.pt>; acesso em: 28 fev.2016.
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e Desenvolvimento Econômico – OECD e pelo Banco Europeu de Investi-
mentos – EIB. 

Com base na experiência portuguesa, a IWA aprovou, no início de 2015, 
a “Carta de Lisboa para as boas práticas na definição de políticas públicas 
e na regulação dos serviços de abastecimento de água e de saneamento 
de águas residuais”. 

A “Carta de Lisboa” descreve os princípios que devem ser seguidos so-
bre as boas políticas públicas e sobre a regulação efetiva dos serviços 
de águas. Descreve também com pormenor as responsabilidades nesta 
matéria de todos os intervenientes: do poder político, das autoridades 
reguladoras, das demais autoridades da administração pública, das en-
tidades gestoras, dos próprios usuários e ainda as responsabilidades co-
muns da sociedade.

Esta “Carta de Lisboa” teve consequências no 7º Fórum Mundial da 
Água, de abril de 2015, do World Water Council, pois a sua Declaração 
Ministerial considera imperativo definir responsabilidades das autorida-
des, estabelecer estruturas legais e institucionais e incentivar a coorde-
nação transversal entre setores relacionados com a água. E termina re-
ferindo que iniciativas como a “Carta de Lisboa” são importantes para a 
governança da água e a participação das partes interessadas. Em junho 
de 2015, a “Carta de Lisboa” fez parte da agenda da reunião do Conselho 
Europeu de Ministros do Ambiente realizada no Luxemburgo. Deu tam-
bém enquadramento tanto ao primeiro como ao segundo Fórum Mundial 
de Regulação, realizados respetivamente em Lisboa e em Londres, bem 
como à preparação do próximo Fórum em Brisbane, na Austrália. Além 
das versões em inglês, francês e português, a “Carta de Lisboa” está sendo 
traduzida para espanhol e chinês. 

Esta experiência de sucesso em Portugal foi a principal motivação para 
o projeto de criação do Centro Internacional de Lisboa para Políticas Públi-
cas e Regulação da Água (Lisbon International Centre for Public Policies 
and Regulation on Water) – LIS-water, organização sem fins lucrativos, 
promovida pelo LNEC em parceria com organizações portuguesas, estran-
geiras e internacionais reconhecidas, especialmente focada na formação 
de alta qualidade e na inovação nos serviços de água e recursos hídricos.

A LIS-water, em fase de criação, aspira a ser um centro internacional 
de excelência, oferecendo formação de alto nível para os profissionais de 
água, a nível nacional e internacional. Pretende concentrar o melhor e 
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mais atualizado conhecimento sobre políticas públicas e regulação dos 
serviços de água e promover e disseminar os mais relevantes projetos na-
cionais e internacionais da investigação e inovação, criando sinergias e 
novas parcerias, com base em iniciativas de colaboração de rede. Pretende 
ainda ligar os intervenientes internacionais sobre os serviços de água, en-
volver a sociedade, apoiar os decisores políticos, produzir e divulgar docu-
mentos técnicos e apoiar o desenvolvimento de novas empresas ligadas à 
inovação nos serviços de água.

Pretende, assim, ajudar os países de todo o mundo a responderem às 
iniciativas-chave de política internacional no setor da água: os “Objetivos 
de desenvolvimento sustentável”, da ONU 2015-2030; a “Resolução que de-
clara acesso à água potável e ao saneamento como essencial dos direitos 
humanos”, da ONU 2010, os “Doze princípios de governança da água”, da 
OECE 2015, a “Carta de Lisboa para as boas práticas na definição de políti-
cas públicas e na regulação dos serviços de abastecimento de água e de 
saneamento de águas eesiduais”, IWA 2015, e ainda o “Acordo de Paris no 
âmbito da Convenção-quadro das Nações Unidas sobre alterações climá-
ticas”, ONU 2015. 

Conclusão
Para terminar, duas conclusões que considero importantes. 
A primeira é que qualquer país pode mudar para melhor as condições 

de vida dos seus cidadãos em relativamente pouco tempo se definir uma 
estratégia adequada, implementar convictamente os seus diversos com-
ponentes e mostrar a persistência necessária. E se tiver uma regulação 
eficaz. Portugal é um caso de estudo interessante, pois implementou uma 
mudança da sua política pública de água nos últimos vinte anos, num ter-
ritório geograficamente pequeno mas com grande diversidade orográfica, 
hidrológica e social (continente e ilhas), utilizando grande diversidade de 
modelos de governança dos serviços de água (Estado central, Municípios e 
privados) e também grande diversidade de tecnologias, de que resultaram 
muitos sucessos, mas também alguns erros.

A segunda é que os sucessos alcançados não devem fazer esquecer as 
insuficiências existentes, por exemplo, a necessidade de melhoria da efi-
ciência desses serviços, de maior diálogo entre as partes envolvidas e de 
garantia da sustentabilidade econômica e financeira dos serviços. Caso 
a sustentabilidade não seja assegurada, haverá um retrocesso inevitável 
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em relação aos serviços prestados, às condições ambientais e à saúde pú-
blica, transformando um sucesso num fracasso e transferindo um ônus 
inaceitável para as gerações vindouras. Os serviços de águas são efetiva-
mente uma tarefa sem fim, mas altamente motivadora e gratificante para 
todos nós, profissionais do setor.
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A PARTICIPAÇÃO DO SETOR PRIVADO 
NOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO: 
EXPECTATIVAS, DESAFIOS E 
QUESTÕES REGULATÓRIAS
RUI CUNHA MARQUES1

Introdução 
O progresso dos serviços de saneamento básico é uma reconhecida ala-

vanca para a melhoria da condição econômica e social do Brasil, devendo 
constituir uma prioridade estratégica de intervenção, notadamente na cons-
trução e, posteriormente, na eficiência e governança dos sistemas de abas-
tecimento de água e de esgotamento sanitário, na drenagem urbana e na 
gestão de resíduos sólidos urbanos. O desenvolvimento desses serviços tor-
na-se também um multiplicador econômico e social de extrema relevância, 
propiciando externalidades positivas relevantes em áreas distintas como a 
melhoria generalizada da saúde pública, a redução da mortalidade infantil, 
a redução da ocorrência de doenças infectocontagiosas, como a malária e a 
dengue, a inclusão social, a coesão territorial, o aumento da atratividade tu-
rística e a sustentabilidade ambiental.

A participação do setor privado, através de Parcerias Público-Privadas – 
PPPs ou concessões de serviço público no setor do saneamento no Brasil, é 
considerada atualmente como motor do desenvolvimento do setor, compro-
vado pela capacidade de construir e disponibilizar infraestruturas e pelo de-
sempenho comparado com a prestação pública de serviços de saneamento. 
De acordo com o Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços 
Públicos de Água e Esgoto – Sindcon e a Associação Brasileira das Concessio-

1  Mestre e doutor em Engenharia. Professor catedrático do Instituto Superior Técnico 
da Universidade Técnica de Lisboa, Portugal. 
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nárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto – Abcon (2015), em 2013, 
a participação privada na prestação de serviços de saneamento apresentou 
melhores resultados que a prestação pública, no que se refere ao nível de co-
bertura dos serviços, à expansão do número de ligações, ao aumento do per-
centual do tratamento do esgoto e ao volume de investimentos realizados, 
sendo cerca de 1,75 vez superior no que diz respeito ao investimento médio 
(por ligação de água) realizado pelas companhias estaduais e cerca de 5,62 
vezes superior ao realizado pelas companhias municipais. 

Apesar das reconhecidas melhorias, verifica-se que a participação privada 
na prestação de serviços de saneamento possui uma abrangência reduzida, 
verificando-se, em 2014, 274 contratos em serviços de saneamento de 304 Mu-
nicípios, cerca de 5,5% dos Municípios brasileiros que servem cerca de 16% da 
população brasileira (SINDCON e ABCON, 2015). 

Ao exigir elevados custos fixos não recuperáveis, o setor do saneamento 
pode se beneficiar da capacidade da realização de investimentos com eficácia 
pelos agentes privados. Noutra perspetiva, o saneamento é também um setor 
de elevada demanda tecnológica para melhorar a produtividade da provisão 
de serviços (MARQUES, 2016). Essa necessidade pode ilustrar-se pelos recentes 
avanços e desafios tecnológicos do setor, como são exemplos as mais recentes 
tecnologias relativas ao tratamento de esgotos, incluindo o tratamento para 
reúso, à dessalinização ou à recuperação e preservação ambiental de corpos 
de água, entre muitas outras. Neste escopo, o know-how disponibilizado pelo 
setor privado pode constituir um elemento chave para a introdução de me-
todologias mais eficientes e de estratégias de atuação mais eficazes, além de 
maior valor social agregado aos projetos de saneamento.

Verificam-se alguns gargalos e ameaças da participação privada no se-
tor do saneamento, principalmente na presença de relações pouco conso-
lidadas entre entidades públicas e privadas. Nesse caso, a provisão de ser-
viços de saneamento pode ficar vulnerável a diversas falhas de mercado, 
que podem perverter o interesse social estratégico dos serviços prestados. 
Portanto, a participação privada exige uma regulação forte, como mode-
los competitivos no acesso ao mercado, monitorização e incentivo sobre o 
seu desempenho, e melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados. 
Além disso, a atratividade do investimento para agentes privados é um de-
safio do setor do saneamento, dado que muitos projetos não são lucrativos 
per se, embora possam resultar em benefícios para a sociedade e para o am-
biente. 
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Este artigo discute a participação do setor privado na construção e gestão 
de serviços de saneamento no Brasil, as expectativas que esta pode gerar, os 
principais desafios e problemas regulatórios que a mesma pode gerar. Após 
esta breve introdução, no Capítulo 1 são apresentados os principais desafios 
para a participação no setor privado no setor do saneamento. No Capítulo 
2, são discutidos os principais problemas e questões regulatórias das PPPs e 
concessões dos serviços de saneamento no Brasil. Por último, são apresenta-
das as conclusões mais relevantes deste documento, nas quais se fazem reco-
mendações de boas práticas para tornar a participação do setor privado mais 
exitosa.

1. Expectativas e desafios para o setor do saneamento no 
Brasil

O desafio de universalização da prestação de serviços de saneamento no 
Brasil é encarado para os diferentes stakeholders como objetivo estratégico 
para o setor e para a participação privada no saneamento (PINTO et al., 2014). 
Com efeito, o Plano Nacional de Saneamento Básico – Plansab, publicado em 
2013, define como meta para 2033 a universalização do serviço de abasteci-
mento de água por rede de distribuição, poço ou nascente, com canalização 
interna, quer em domicílios rurais ou urbanos, prevendo também para o mes-
mo ano a cobertura de serviços de rede coletora de esgotamento sanitário ou 
fossa séptica em 92% dos domicílios. Também no que respeita à coleta dire-
ta de resíduos domiciliares, o Plansab prevê a universalização para as áreas 
urbanas em 2033. Para atingir este objetivo, o plano prevê investimentos de 
cerca de 15 bilhões de reais por ano. De acordo com o estimado em Marques 
(2014), com o ritmo de construção do passado recente, mesmo para os anos 
recorde, a universalização não será obtida neste século, pelo que é esperado 
que o investimento privado tenha uma participação indispensável.

A universalização dos serviços de saneamento carece não só da expansão 
das redes de distribuição mas também da expansão das instalações de pro-
dução de água potável, reservação e adução. A escassez hídrica com que de-
param algumas das regiões brasileiras leva à necessidade de encontrar novas 
fontes de recurso, que podem resultar de água de reúso, de dessalinização ou 
à exploração de novos mananciais. Como exemplos, refiram-se as crescentes 
preocupações no que respeita à sustentabilidade dos mananciais utilizados 
para a captação de água na região metropolitana de São Paulo, e no que con-
cerne à sustentabilidade hídrica no semiárido brasileiro, situado nas regiões 
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Norte e Nordeste do Brasil. Agravada pelos efeitos das alterações climáticas, 
prevê-se uma demanda crescente de investimentos nestas regiões e conse-
quentemente da participação do setor privado. 

A garantia da sustentabilidade hídrica passa também pela monitoração 
da qualidade da água dos mananciais e pelo tratamento do esgoto depo-
sitado nos corpos de água, sendo investimentos previstos pelo Plano Na-
cional de Recursos Hídricos – PNRH para o período 2005-2020. Também o 
Plansab presume que, em 2033, 93% do esgoto coletado seja tratado. Nou-
tra perspetiva, está também a aposta em abordagens alternativas, como o 
Programa Água-Doce, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, por 
meio da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, em parcerias 
com instituições federais, estaduais, municipais e da sociedade civil, cujo 
objetivo é o estabelecimento de uma política pública permanente de acesso 
à água de qualidade adequada para o consumo humano; também o Progra-
ma de Despoluição de Bacias Hidrográficas – Prodes, executado pela Agên-
cia Nacional de Águas – ANA.

Atendendo às necessidades do setor do saneamento brasileiro, a partici-
pação privada apresenta um grande potencial em diversas áreas para ex-
pansão da infraestrutura e melhoria da qualidade dos serviços, desde a pro-
dução de água ao tratamento de esgoto, beneficiando-se não só da inovação 
tecnológica como da disponibilidade de recursos eficazmente empregues 
em obras de engenharia de elevado investimento inicial, cujo custo pode 
ser amortizado ao longo do período concessionado, usufruindo da relação 
público e privada de longa duração.

Por exemplo, salientam-se, nos últimos anos, as Parcerias Público-Privas 
– PPPs pioneiras promovidas pelas companhias estaduais de saneamento 
básico para a expansão da capacidade de produção de água, como as corres-
pondentes ao Sistema Produtor do Alto-Tietê e ao Sistema Produtor de São 
Lourenço, promovidas pela Sabesp, ao Sistema Adutor do Agreste, promovi-
da pela Casal, e ao sistema Produtor de Rio Manso, promovida pela Copasa; 
ou as PPPs e concessões na prestação de serviços de esgotamento sanitário, 
que envolvem a expansão de redes coletoras e de infraestruturas de trata-
mento de esgoto, onde se incluem 97 concessões de serviços municipais de 
esgotamento sanitário, prevendo um total de investimentos de 18,4 bilhões 
de reais; e as PPPs para a prestação de serviços municipais de Atibaia, Gua-
ratinguetá, Piracicaba, Rio Claro e Guarulhos, além daquelas realizadas pe-
las companhias estaduais de saneamento (por exemplo, parte do Município 
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de Maceió, pela Casal, o Município de Serra, pela Cesan, e 15 Municípios da 
região metropolitana do Recife e Goiana, pela Compesa).

No domínio da melhoria da eficiência operacional dos serviços de sanea-
mento, as soluções inovadoras e tecnológicas adquiridas com a experiência 
transportada pelas entidades privadas prestadoras desses serviços indiciam 
a potencialidade de melhoria da eficiência operacional, em particular na re-
dução de perdas de água, através de: planejamento estratégico e da gestão 
de ativos de infraestrutura, incluindo a reabilitação de troços obsoletos ou 
degradados; monitoração, por meio do reforço de equipamentos de medição 
de vazões e instalação de ligações hidrometradas; mitigação da ineficiência 
energética dos sistemas, com investimento em sistemas inovadores de con-
trole dos sistemas de elevação de água; e estratégias de investimento em 
equipamentos elétricos de menor consumo.

A participação do setor privado pode ser muito relevante para o desen-
volvimento de projetos especiais ou complexos que explorem soluções para 
necessidades setoriais de médio e longo prazo, por exemplo que respeitem 
a sustentabilidade energética, hídrica e ambiental, e para as estratégias de 
mitigação e adaptação às alterações climáticas. Como exemplo, destaca-se 
a parceria entre Sabesp e Odebrecht no empreendimento Aquapolo, no Mu-
nicípio de Mauá, que permite tratar mil litros de água por segundo para 
reúso industrial. Projetos como esse representam oportunidades estraté-
gicas para o desenvolvimento de parcerias com o segmento privado, pela 
exigência de know-how.

Para além do desafio da universalização e da melhoria da eficiência 
operacional dos serviços, a melhoria da qualidade na prestação de serviços 
corresponde a um dos mais relevantes desafios para o setor do saneamen-
to brasileiro, no qual a participação privada poderá ser determinante. Por 
exemplo, no abastecimento de água, refira-se a melhoria da qualidade da 
água necessária, sobretudo a sua potabilidade, a sua continuidade – men-
surada pelo número de interrupções e paralisações no serviço – e a disponi-
bilidade – mensurada pela pressão de água na rede. Está também associada 
à necessidade de renovação e reabilitação dos sistemas de abastecimento de 
água, dado que grande parte dos seus ativos provém de investimentos rea-
lizados pelas companhias estaduais de saneamento básico nos anos 1970 e 
1980, no âmbito do Plano Nacional de Saneamento do Brasil – Planasa, ini-
ciado em 1971, e que estão muitos deles obsoletos e com a vida útil quase 
extinta, demandando reabilitação ou substituição.
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Saliente-se também que o desenvolvimento do setor do saneamento no 
Brasil é assimétrico, tendo as áreas urbanas uma realidade muito distinta 
da vivida em territórios periurbanos, rurais e de urbanização difusa, corres-
pondendo também a uma proliferação diversa da participação privada nos 
diferentes territórios. Desta forma, o Brasil enfrenta também o desafio de 
equilibrar no escopo social e econômico as várias regiões que compõem o seu 
território, e entre os principais determinantes estão as condições dos serviços 
de saneamento. A participação privada no setor do saneamento poderá ser 
capaz de introduzir sistemas inovadores que viabilizam economicamente de-
terminadas intervenções em infraestrutura de saneamento, por exemplo na 
área rural e no saneamento rural.

2. Problemas e méritos das PPPs e concessões no setor do 
saneamento 

As PPPs e concessões, se corretamente implementadas e supervisionadas, 
podem constituir uma opção exitosa para a prestação dos serviços de sanea-
mento ou para a disponibilização das infraestruturas associadas (CRUZ e 
MARQUES, 2012). Todavia, no caso de a redação do contrato ser deficiente – se 
não forem criadas as condições para existir concorrência na fase de licitação e 
acesso ao mercado (por exemplo, riscos desmesurados ou tarifários irrealistas) 
ou se as obrigações de serviço público não estiverem acauteladas, assim como a 
manutenção e melhoria da qualidade de serviço –, estas podem tornar-se uma 
solução inapropriada com prejuízos para ambos os parceiros (público e privado) 
e sobretudo para os usuários, que, em última instância, pagam, via tarifário ou 
como contribuintes, os erros dos decisores públicos. 

No Brasil, embora o balanço em relação às PPPs e concessões instituídas 
pareça positivo, há diversos aspectos a melhorar, e existe a conscientização de 
que se poderiam retirar maiores benefícios das mesmas (MARQUES, 2016). Se-
guidamente discutem-se algumas das questões mais controversas e decisivas 
para a eficácia desse modelo de contratação pública, como a fase de licitação, a 
ausência ou qualidade dos estudos de viabilidade e a inexistência do compara-
dor do setor público, a partilha de riscos, o reequilíbrio econômico-financeiro, o 
gerenciamento do contrato e a sua regulação e a extinção dos contratos. 

2.1. Fase de licitação 
Um dos principais problemas com a participação do setor privado dis respei-

to à fase de licitação para seleção do parceiro privado, na qual, em muitas situa-
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ções, a escolha da melhor proposta não tem sido garantida. A fase de licitação, 
incluindo a preparação de todos os documentos da concorrência, é complexa, 
morosa, dispendiosa e com uma probabilidade relativamente elevada de não 
ser exitosa e não haver adjudicação. As propostas têm um custo significativo 
que, naturalmente, será repercutido nos usuários. Apesar de com a experiência 
os procedimentos licitatórios tenham melhorado ao longo do tempo, os docu-
mentos que constituem o processo de licitação continuam a ser mal elabora-
dos. Normalmente, o concedente procura maximizar as suas rendas, colocando 
muitas vezes em causa a viabilidade ou, pelo menos, a razoabilidade de todo o 
processo. Os critérios de adjudicação, com frequência, não são suficientemen-
te densificados para permitir a comparabilidade e não discricionariedade das 
propostas, ou são neutros, o que não contribui para a escolha da melhor pro-
posta (MARQUES e BERG, 2011). Os critérios relativos à qualidade de serviço, aos 
investimentos e à segurança continuam a traduzirem-se em centenas e mes-
mo milhares de páginas, são difíceis de quantificar e avaliar objetivamente e 
facilitam a arbitrariedade do júri da licitação. Ademais, em serviços essenciais 
e estruturais, como os do abastecimento de água e da coleta e tratamento de 
esgoto, a qualidade de serviço e a segurança não devem ser negociáveis, mas, 
sim, impostas (MARQUES e BERG, 2010). Noutra perspetiva, os critérios de na-
tureza econômico-financeira, como a tarifa média, normalmente não são bem 
avaliados, dado que não são definidos para níveis de demanda e número de 
usuários e serviços prestados padronizados ou, se o são, podem incluir metas 
irrealistas, traduzindo-se por uma avaliação extrema, mas neutra, dos concor-
rentes. Dessa forma, incentiva-se a engenharia financeira das propostas, que 
pode conduzir a dois efeitos perversos. Por um lado, não se garante que o ta-
rifário efetivamente mais reduzido corresponda à melhor proposta; por outro 
lado, promovem-se os reequilíbrios econômico-financeiros dos contratos, o que 
se traduz normalmente em prejuízos relevantes para o erário público. Essa cir-
cunstância ocorre tanto nas PPPs como nas concessões de serviço público. Re-
fira-se que, no Brasil, existe a possibilidade de utilizar o instrumento de Proce-
dimento de Manifestação de Interesse – PMI, que tem como grande vantagem 
acelerar o número de projetos, mas que pode também potencializar a falta de 
concorrência, que ocorre quando o mercado considera que o concorrente que 
elaborou os estudos relativos ao objeto de PPP no PMI tem maior probabilidade 
de ganhar o certame. Por outro lado, o parceiro público pode também não ter 
capacidade de avaliar o mérito dos estudos efetuados pela empresa privada no 
PMI e ficar fragilizado no lançamento da licitação.
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2.2. Ausência de estudos de viabilidade e do comparador do 
setor público

A inexistência de estudos suficientes ou a sua má qualidade (em parti-
cular de viabilidade econômico-financeira) sobre o objeto da PPP ou da con-
cessão de serviço público no momento do lançamento da licitação prejudi-
ca a qualidade da contratação, dificulta o trabalho dos parceiros privados e 
incrementa o custo das propostas. Essa fraca qualidade pode também estar 
associada à utilização do PMI. Em muitos países, a legislação da PPP obriga 
a realização de um estudo (comparador do setor público) que avalie se essa 
opção apresenta uma mais-valia real (value for money) em relação às opções 
de contratação pública alternativas. Esse estudo não está explicitamente 
previsto na legislação setorial das PPPs e das concessões no Brasil, nem a sua 
realização tem sido prática. Além disso, muitos dos Municípios e mesmo dos 
prestadores estaduais não têm informação detalhada (por exemplo, cadastro) 
sobre o objeto da PPP ou concessão, o que dificulta a elaboração da proposta 
e eleva o risco da sua eficácia. A legislação refere indiretamente que deve ser 
justificada a viabilidade da opção tomada, identificando os seus benefícios e 
a sua mais-valia, mas não obriga à sua comparação com outros modelos de 
gestão dos serviços de saneamento básico. 

2.3. Partilha de riscos
O value for money da participação do setor privado só poderá ser conse-

guido se existir uma efetiva transferência de risco entre as partes. No setor 
do saneamento, esse princípio fundamental das PPPs e das concessões, que 
corresponde à partilha de riscos entre o parceiro público e o parceiro privado, 
nem sempre é assegurado. 

Nas licitações ocorridas no Brasil, quer das concessões, quer das PPPs, o 
parceiro privado não assume os riscos adequados nos contratos, e quase to-
das têm sido objeto de reposição do equilíbrio econômico e financeiro do con-
trato, muitas delas várias vezes (MARQUES, 2016). Os riscos da demanda – fi-
nanceiro, legislativo, expropriações e force majeure – têm sido com frequência 
suportados pelo parceiro público. O mesmo tem ocorrido quando existe a ne-
cessidade de efetuar investimentos não previstos no modelo de negócio, inde-
pendentemente de ser ou não risco da própria exploração, acabando sempre 
refletidos pelo parceiro público. A jurisprudência tem clarificado e melhorado 
essa situação, identificando e nivelando alguns riscos. De qualquer forma, 
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existem muitas zonas nebulosas e grande dependência da letra do contrato. 
Além disso, na prática, as entidades financiadoras comprometem e limitam 
bastante esta efetiva assunção e transferência de riscos para a entidade pri-
vada. Por último, saliente-se que os riscos habitualmente mais nefastos, em 
geral integrados nos denominados riscos políticos (MARQUES e BERG, 2011) 
continuam soltos, sem qualquer responsabilização. 

2.4. Reequilíbrio econômico-financeiro
A maioria dos contratos de concessão ou de PPP tem sido renegociada logo 

na sua fase inicial para garantir a equação econômico-financeira. Como salien-
tado, a razão principal é a inadequada partilha de riscos estipulada nos docu-
mentos de licitação. A necessidade de reequilibrar é quase sempre prejudicial 
para o parceiro público e representa, de certa forma, um fracasso das PPPs ou 
das concessões (GUASCH, 2004). Isso ocorre não só porque nesta fase não há 
recurso à concorrência mas também porque não existe a transparência e a pu-
blicitação necessárias, bem como ocorre informação assimétrica favorável ao 
parceiro privado. Além disso, as condições de restabelecimento do equilíbrio 
costumam ser aspectos não avaliados na fase de licitação, pelo menos conve-
nientemente (por exemplo, a reposição da taxa interna de retorno acionista), 
permitindo nessa circunstância recuperar todas as eventuais perdas que exis-
tem até ao momento. Em geral, o setor público também só tem experiência de 
um contrato, enquanto a empresa privada tem experiência de todos os contra-
tos que gerencia. Por último, saliente-se que a utilização do PMI pode ainda po-
tencializar a necessidade de reequilíbrios econômico-financeiros. 

2.5. Gestão dos contratos e regulação
Carecem de melhorias a gestão e a regulação dos contratos que até à data 

não foram desenvolvidos convenientemente. Muitas vezes, a agência regula-
dora não tem atribuições definidas quanto à regulação dos contratos de con-
cessão ou de PPP, com os quais o mesmo não está familiarizado nem cujo lan-
çamento acompanhou. A regulação das PPP e das concessões é fundamental 
para garantir o equilíbrio entre as partes (pública e privada), não apenas nos 
processos de reequilíbrio econômico-financeiro, que existirão sempre, como 
também na supervisão e controle da qualidade de serviço (exemplo: através 
da regulação sunshine2) ao longo da execução do contrato, e para ser em ár-

2  Cf. MARQUES e SIMÕES, 2008.
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bitro em qualquer conflito ou diferendo entre as partes. O regulador pode e 
deve também participar e dar parecer sobre os documentos de licitação e so-
bre os documentos contratuais. 

Note-se que o regulador não pode ser confundido com o gestor do con-
trato, que deve existir para defender os interesses do concedente, isto é, do 
parceiro público. O regulador é árbitro e imparcial. Os Municípios e mesmo 
os prestadores estaduais não estão preparados nem estão capacitados para 
fiscalizar e gerenciar eficazmente o contrato, até porque, com a entrada do 
parceiro privado, muitas vezes o parceiro público perde os meios técnicos 
para o fazer, uma vez que estes transferiram-se para o prestador privado. Essa 
circunstância é muito penalizadora para a entidade pública. Para a gestão do 
contrato, o parceiro público precisa ter uma equipe multidisciplinar que pos-
sa acompanhar o contrato nas suas várias vertentes (jurídica, financeira e 
técnica), da mesma forma que o parceiro privado tem a equipe de gestão do 
projeto (CRUZ et al., 2015).

2.6. Extinção dos contratos
Por último, refira-se que as situações de extinção, rescisão ou encampa-

ção dos contratos de PPP ou concessão, pela forma como são previstos, não 
defendem normalmente o interesse público, pois são muito desfavoráveis ao 
parceiro público. Normalmente, prevê-se uma parcela para os investimentos 
amortizados e serviços de dívida, outra parcela pelos lucros cessantes e ainda 
uma terceira referente a uma indenização pelos danos causados. Essas par-
celas atingem um montante, de tal forma elevado, que, por vezes, inviabiliza 
o recurso a esses mecanismos na vigência do contrato e, assim, promovem a 
sua extensão. 

2.7. Méritos dos contratos de PPP e concessão 
De qualquer forma, os contratos de concessão e PPP têm também dado di-

versas provas sobre os seus méritos. Em vários dos serviços de saneamento 
no Brasil, houve melhora substancial no desempenho onde existe participa-
ção do setor privado. Os níveis de atendimento dos serviços de abastecimento 
de água e de esgotamento sanitário cresceram mais nestes serviços do que 
nos restantes, e a qualidade de serviço, incluindo a qualidade da água, é, em 
termos médios, também superior. Muitos dos sistemas tarifários estão tam-
bém na ordem de grandeza ou são mesmo mais reduzidos do que aqueles dos 
serviços oferecidos por prestadores públicos, desde que não pratiquem preços 
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políticos. As PPP e as concessões, por conseguinte, podem ser boa opção para 
os Municípios ou para os prestadores estaduais, até porque, embora esse tipo 
de gestão delegue a responsabilidade, são sempre os Municípios ou os presta-
dores estaduais os responsáveis últimos pelos serviços de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário.

Conclusão 
Para o sucesso da participação do setor privado no setor do saneamen-

to (PPP e concessões), devem estar reunidos diversos requisitos: deve existir 
apoio, envolvimento e estabilidade política desde o princípio. Muitas vezes, a 
fase de licitação, incluindo o desenvolvimento de estudos preliminares e de 
viabilidade, atravessa mais do que um governo, dotado com diferentes pro-
tagonistas, visões e opiniões sobre o objeto e a opção da PPP ou da concessão. 
A gestão do contrato lidará forçosamente com vários governos que apresen-
tam sensibilidades distintas e que não devem interferir no desenvolvimento 
da PPP/concessão com o intuito de alterar decisões políticas do passado. Deve 
existir uma liderança forte desde o início, sobretudo na fase de preparação, 
montagem e implementação do projeto de PPP ou de concessão. As orienta-
ções e as guias legais devem estar estabelecidas a priori. A mudança das re-
gras do jogo quando o mesmo se desenrola apresenta sempre custos muito 
relevantes e quase sempre prejudica o interesse público. 

Os procedimentos e os contratos devem ser padronizados. Ainda que deva 
existir alguma liberdade na redação dos contratos e dos documentos do cer-
tame licitatório para adaptação às especificidades locais e para estimular 
inovação, as entidades competentes (por exemplo, o regulador) devem defi-
nir peças contratuais e pleitos sem os impor como lei. A equipe responsável 
pelo procedimento licitatório e o parceiro privado devem ter experiência na 
organização, capacidade de gerenciamento e experiência dos serviços públi-
cos, sobretudo para antecipar os problemas na gestão do contrato, tendo em 
vista a prestação de um serviço essencial para os cidadãos e para a coesão 
econômica e social. Como a mediatização desses serviços é muito grande, as 
obrigações de serviço público requerem aqui um cuidado especial, em parti-
cular quanto à transparência e à participação, mesmo não estando contra-
tualizadas. A experiência é, neste escopo, fundamental. 

A integração das várias atividades ao longo do ciclo de vida dos projetos, 
quando possível, reveste-se também da maior importância. A existência de 
concorrência no certame é ainda fundamental para o sucesso das PPP/conces-
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sões. Licitações com menos de quatro concorrentes normalmente são aponta-
das como não competitivas. O concedente deve procurar facilitar e promover 
a concorrência na licitação. Para isso, torna-se muito relevante a escolha fun-
damentada do modelo de negócio, tendo em conta seu objeto, seu escopo e 
seus objetivos do estabelecimento da PPP/concessão. Valores exagerados de 
pagamentos/rendas e a sua antecipação têm custos (com prêmios muito ele-
vados) que serão pagos pelos usuários e que são adversos, por natureza, a mu-
danças na gestão de serviços essenciais. Nas PPP/concessões, devem ser insti-
tuídos mecanismos de remuneração e incentivos ao desempenho simples de 
aplicação e de fácil controle, assim como instrumentos de penalização (ou de 
atribuição de prêmios) automática, sempre que possível, para as situações de 
incumprimento. 

A independência face a fatores e entidades externas reduz o risco do negó-
cio, levando a um custo de capital mais reduzido. O risco regulatório, mas so-
bretudo o risco político, são aqueles que mais condicionam o sucesso das PPP e 
das concessões. O contexto econômico-financeiro favorável assume também 
uma grande relevância, não só para o fecho dos contratos de financiamento 
como também para a sua consecução em boas condições. Muitas das PPP e 
concessões são baseadas em project finance e, nesse domínio, a estabilidade 
macroeconômica torna-se um aspeto crucial. Realce-se ainda, mais uma vez, 
que as PPP devem ser pautadas por uma alocação e uma partilha equilibrada 
de riscos, passando parte substancial deles para a entidade privada, mas só 
aqueles que a mesma consiga gerir eficazmente e cujo prêmio de risco seja 
adequado. O mínimo desejável deve ser transferir para o parceiro privado os 
riscos de demanda e da construção.

Refira-se ainda que as PPP/concessões nos serviços de saneamento são 
uma modalidade complexa e com muitas especificidades. As PPP e as conces-
sões não são, de fato, uma modalidade fácil. Como se tem realçado, a gestão 
dos serviços públicos, sobretudo locais, pode ser delegada, mas a responsabi-
lidade não. Nas PPP e concessões, o parceiro público nunca pode se eximir das 
suas funções e, portanto, tem de desempenhar convenientemente as funções 
de gestor de contrato, que é diferente das de regulador. 

A transferência de riscos e competências para o setor privado não deve ser 
acompanhada de um esvaziamento dos serviços do setor público. Uma PPP/
concessão pressupõe sempre esforço de ambas as partes, em que o parceiro 
público deve evoluir do seu papel de fiscalização para um papel de acompa-
nhamento e controle. Ademais, as PPP e concessões focam os fins (orientação 
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por resultados), e não os meios (pagamentos por insumos). As PPP e conces-
sões implicam uma relação duradoura, um compromisso de estabilidade do 
parceiro público e uma abordagem ao projeto de whole-life cycle, constituindo 
sempre e desejavelmente uma relação de longo prazo.

No caso do Brasil, a eficácia e eficiência da participação do setor privado 
no setor do saneamento se beneficiam com o fortalecimento institucional e 
com o reforço regulatório. Embora a criação do marco legal e regulatório do 
setor, através da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, apresente aspectos mui-
to positivos, verificam-se ainda dúvidas remanescentes quanto à titularida-
de dos serviços de saneamento e sobre a sua regulação, nomeadamente no 
que diz respeito à articulação e às competências respectivas dos três níveis 
governamentais: municipal, estadual e federal. Também relevante é a neces-
sidade de compatibilizar a legislação que estabelece o escopo de atuação da 
participação privada no setor, em especial no que diz respeito à concordância 
da regulação dos serviços contratualizados por privados e prestados pelas en-
tidades públicas. A regulação é embrionária no setor, dada a aplicação recente 
da lei, sendo necessário o reforço da independência das agências reguladoras 
estaduais e municipais (e consorciais) de saneamento, as quais substituíram 
as companhias estaduais e os serviços/autarquias municipais, responsáveis 
pela regulação e pela prestação de serviços, cumulativamente, até a publica-
ção da lei.

Identifica-se também a necessidade de dotar os recursos das entidades 
públicas de know-how técnico adequado que fortaleça a posição do parceiro 
público nas relações entre entidades públicas e privadas. Nesse sentido, de-
vem ser desenvolvidas ações de capacitação dos agentes públicos no que res-
peita, em particular, à avaliação dos riscos específicos do setor, dos instru-
mentos de gestão contratual e de fiscalização. Inerente ao setor, é necessária 
a capacitação dos técnicos das entidades públicas na avaliação das externa-
lidades resultantes dos projetos de saneamento, principalmente ao nível eco-
nômico, social e ambiental, de modo a auxiliar a tomada pública de decisão.

Por último, refira-se também que é fundamental promover ações de am-
plo espectro para informação e sensibilização da comunidade no que concer-
ne à participação do setor privado na disponibilização ou gestão de serviços 
de saneamento e das suas infraestruturas.
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