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RESUMO
O acesso aos serviços de saneamento básico é hoje uma questão central para as cidades 
do país. Parcelas mais pobres da população urbana, sobretudo nas periferias metro-
politanas, e grande parte da população rural ainda encontram-se excluídas do acesso 
aos serviços com reflexos na saúde humana, e na qualidade do meio ambiente. Apesar 
do déficit, os últimos anos indicam aspectos positivos na busca pela universalização do 
acesso ao saneamento. Ainda são grandes os desafios para que os municípios assumam 
as funções que lhes são atribuídas. Essa assunção de atribuições encontra obstáculos 
na trajetória do setor ou mais especificamente na dependência de trajetória (“path 
dependence”) que marca a evolução do setor de saneamento no Brasil. Nas regiões 
metropolitanas o caráter sistêmico e integrado dos serviços de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário demanda uma gestão associada. Nesses casos, os consórcios 
entre municípios metropolitanos podem tornar-se uma alternativa na construção de 
uma nova institucionalidade para a gestão dos serviços.

Palavras-chave: Saneamento básico; PLANSAB: Gestão metropolitana.

 

ABSTRACT
The access to the basic sanitation services is nowadays a central issue to the cities 
in the country. Poorer portions of the urban population, mainly at the metropolitan 
peripheries, and a big part of the rural population, still find themselves excluded of the 
access to the services which reflect in the human health, and in the quality of the en-
vironment. Despite the deficit, the last years indicate positives aspects in the quest for 
the universalization of the access to the sanitation. The challenges are still big for the 
municipalities to assume the functions which are attributed to them. This assumption of 
powers finds obstacles in the trajectory of the sector, or more specifically, in the depen-
dence of the trajectory (“path dependence”) which marks the evolution of the sanita-
tion sector in Brazil. In the metropolitan regions, the systemic and integrated nature of 
the water supply services and sanitary sewage demands an associated management. In 
these cases, the partnerships among metropolitan municipalities can be an alternative 
in the construction of a new institutionality for the management of the services.

Palavras-chave: Sanitation; PLANSAB: Metropolitan management.
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INTRODUÇÃO

O acesso aos serviços de saneamento básico é hoje 
uma questão central  para as cidades do país. Par-
celas mais pobres da população urbana, sobretudo 
nas periferias metropolitanas, e grande parte da po-
pulação rural ainda encontram-se excluídas do aces-
so aos serviços com reflexos na saúde humana, e na 
qualidade do meio ambiente. O estudo Panorama 
do Saneamento Básico, que subsidia o PLANSAB, 
Plano Nacional de Saneamento Básico, estima que 
nas áreas urbanas existam 3,3 milhões de habitantes 
com abastecimento de água precário, reconhecendo 
que a insuficiência na qualidade e quantidade de água 
distribuída se constituem em formas de acesso pre-
cário. Nas áreas rurais esse número é de 8,8 milhões 
de pessoas. O mesmo estudo considera como déficit 
de atendimento em esgotamento sanitário, além da 
inacessibilidade ao seu afastamento nos domicílios, 
a parcela da população interligada a rede mas não 
servida por sistema de tratamento. Em áreas urbanas 
este tipo de déficit atinge cerca de 31,2 milhões de 
habitantes. 

Apesar do déficit, os últimos anos indicam aspec-
tos positivos na busca pela universalização do aces-
so ao saneamento. Desde 2007, o setor conta com a 
Lei 11.445, que trouxe importantes orientações para 
a política e para prestação dos serviços. Destaca-se, 
neste marco regulatório, a adoção de um conceito 
amplo de saneamento básico, englobando quatro 
componentes: o abastecimento de água potável; o 
esgotamento sanitário; a limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos e a drenagem e manejo das águas 
pluviais urbanas; a priorização do acesso aos serviços 
à população de baixa renda; afirmação do papel do 
essencial do Estado e do caráter de serviço público do 
saneamento; a afirmação dos conceitos de regulação, 
planejamento e avaliação dos serviços; a implantação 
de regras claras para a delegação dos serviços, dentre 
as quais a necessidade de plano municipal e de con-
sulta pública; o reconhecimento do controle social 
como um dos instrumentos da gestão.

A Lei 11.445/2007 determina os princípios que 
devem orientar a prestação dos serviços: universali-
zação do acesso; integralidade, 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; equidade, sustentabilidade e ado-
ção de métodos, técnicas e processos que considerem 
as peculiaridades locais e regionais. 

Contudo, ainda estamos distantes de ter serviços 
prestados segundo os princípios da Lei. Observa-se 
que o setor de saneamento apresenta uma forte resis-

tência à mudanças, que no âmbito da ciência política 
é caracterizado como dependência de trajetória. As 
estruturas e as lógicas de gestão do PLANASA, ide-
alizado pelo regime militar são ainda extremamente 
presentes. A reforma iniciada no governo Lula, com 
o estabelecimento de novo marco legal para o setor, 
não consegue se implantar de forma plena, entre ou-
tras razões pela inércia dos arranjos prévios. São as 
diferentes dimensões dessa resistência, os desafios e 
as perspectivas de mudança para o setor, com foco no 
abastecimento de água e no esgotamento sanitário, 
que serão objeto de analise nesse artigo.

OS DESAFIOS PARA  A 
ATUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO 
SANEAMENTO SEGUNDO OS 
PRINCÍPIO DA LEI 11.445/2007

O modelo do PLANASA, implantado no governo 
militar, difundiu princípios de gestão pautado nos 
princípios do insulamento burocrático e na centrali-
zação decisória pelas Companhias Estaduais, CESBs. 
Houve uma forte pressão sobre os municípios para 
que estes concedessem às companhias estaduais a ex-
ploração dos serviços; este era um requisito para que 
pudessem acessar os recursos federais destinados ao 
setor, gerenciados pelo BNH. Como destacam dife-
rentes análises sobre o setor, o modelo pressupunha 
uma relação bastante assimétrica entre os dois princi-
pais atores (estados e municípios), pois nos contratos 
de concessão, que regulavam as relações entre mu-
nicípios e CESBs, estes renunciavam à prerrogativa 
de poder concedente em matéria de planejamento, 
política de investimentos e tarifária. Assim, durante 
aproximadamente quatro décadas grande parte dos 
municípios brasileiros, delegaram a gestão seus servi-
ços de saneamento às CESBs abrindo mão de atuar 
mais efetivamente nesse setor. 

A Lei 11.445/ 2007, e seu decreto de regulamen-
tação de 2010, demandam uma mudança de postura 
e reforçam o papel dos municípios na prestação dos 
serviços, que devem: (i) elaborar e aprovar a Política 
Municipal de Saneamento Básico, através da qual será 
definido o modelo jurídico-institucional e as funções 
de gestão dos serviços públicos de saneamento e esta-
belecida a garantia do atendimento essencial à saúde 
pública, aos direitos e deveres dos usuários, e ainda a 
instância controle social da gestão dos serviços; (ii) 
elaborar e aprovar o Plano Municipal de Saneamento 
Básico, cujo conteúdo é definido na Lei; (iii) consti-
tuir a entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços 
públicos de saneamento básico ou definir a qual enti-
dade existente será delegada essa função; (iv) implan-
tar o a entidade responsável pelo controle social dos 
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serviços, que pode ser um conselho específico (Con-
selho Municipal de Saneamento) Básico, ou inserir a 
função de controle social dentro do Conselho Muni-
cipal da Cidade. Os municípios, independentemente 
do modelo de prestação dos serviços adotado, isto é 
gestão direta, delegação a empresa estadual, ou dele-
gação a empresa privada, devem assumir as funções 
acima citadas.

Reconhecendo a fragilidade institucional e fi-
nanceira de grande parte dos municípios brasileiros, 
consideramos que o desafio é imenso. Um dos prin-
cipais desafios para o setor é como os municípios, so-
bretudo os menores e com fraca capacidade técnica e 
financeira, podem assumir estas funções, juntamente 
com todas as outras que lhes foram atribuídas pós 
Constituição de 1988. Outro desafio é mudança de 
postura das CESBs e dos governos estaduais para que 
estes assumam os novos papéis que lhes são atribu-
ídos pela Lei 11.445. Estes desafios, que envolvem 
o planejamento, a regulação e o controle social, são 
examinados mais detalhadamente a seguir.

O Planejamento

O Plano Municipal de Saneamento é um instrumento 
estratégico de gestão participativa que permite a 
continuidade administrativa no setor de saneamento, 
bem como a sustentabilidade e perenidade dos 
projetos de saneamento desenvolvimento. Ao 
formular o plano o município passa a ter a prerrogativa 
de orientar os investimentos realizados em seu 
território. O plano de saneamento básico passa a 
ser condição indispensável para validar os contratos 
de prestação de serviços públicos de saneamento 
e para sua delegação. O Decreto 7.217, de 21 de 
junho de 2010 que regulamenta a Lei11.445/2007 
estabelece que a partir do exercício financeiro de 
2014, a existência de plano de saneamento básico, 
elaborado pelo titular dos serviços, será condição 
para o acesso a recursos orçamentários da União 
quando destinados a serviços de saneamento básico. 
Observa-se no âmbito do Ministério das Cidades um 
conjunto de iniciativas para induzir os municípios a 
formularem seus planos municipais, que envolvem a 
publicação de manuais e diretivas, o apoio técnico e 
a disponibilização de recursos do PAC 2 para apoio a 
formulação dos planos.

 A Lei nº 11.445/2007 e seu decreto de regula-
mentação trazem as normas sobre o conteúdo do pla-
no, dentre as quais destacam-se: 

•	 diagnóstico da situação e de seus impactos 
nas condições de vida, utilizando sistema de 
indicadores de saúde, epidemiológicos, am-
bientais, inclusive hidrológicos, e socioeco-

nômicos e apontando as causas das deficiên-
cias detectadas; 

•	 metas de curto, médio e longo prazos, com 
o objetivo de alcançar o acesso universal aos 
serviços, admitidas soluções graduais e pro-
gressivas e observada a compatibilidade com 
os demais planos setoriais; 

•	 programas, projetos e ações necessários para 
atingir os objetivos e as metas, de modo com-
patível com os respectivos planos plurianuais 
e com outros planos governamentais correla-
tos, identificando possíveis fontes de finan-
ciamento; 

•	 ações para situações de emergências e contin-
gências; e

•	 mecanismos e procedimentos para avaliação 
sistemática da eficiência e eficácia das ações 
programadas. 

Ainda segundo a Lei nº 11.445/2007 e seu decre-
to de regulamentação, o plano deverá identificar as 
situações em que não haja capacidade de pagamento 
dos usuários, e indicar solução para atingir as me-
tas de universalização. O decreto de regulamentação 
determina, ainda, no Art. 26, que a elaboração e a 
revisão dos planos de saneamento básico deverão 
efetivar-se, de forma a garantir a ampla participação 
das comunidades, dos movimentos e das entidades 
da sociedade civil, por meio de procedimento que, 
no mínimo, deverá prever fases de: I - divulgação, em 
conjunto com os estudos que os fundamentarem; II - 
recebimento de sugestões e críticas por meio de con-
sulta ou audiência pública; e III – quando previsto na 
legislação do titular, análise e opinião por órgão cole-
giado criado nos termos do art. 47 da Lei no 11.445, 
de 2007. A divulgação das propostas dos planos de 
saneamento básico e dos estudos que as fundamen-
tarem dar-se-á por meio da disponibilização integral 
de seu teor a todos os interessados, inclusive por meio 
da rede mundial de computadores - internet e por 
audiência pública.

Considerando o contexto prévio, marcado pela 
herança do PLANASA, onde a maior parte dos mu-
nicípios brasileiros delegou a tarefa de planejar o sa-
neamento às CESBs. Durante mais de três décadas 
ações das dessas companhias estaduais se caracteri-
zaram pela opacidade, centralismo e autoritarismo 
na definição, na elaboração e na implementação de 
programas e ações específicas, sem diálogo com os 
municípios. Grande parte das companhias estaduais 
se estruturou de forma a serem as únicas a deter as 
informações, e a deter a capacidade técnica para ope-
rar os serviços. Para tal, elas contaram com o apoio 
do governo do estado, que em muitos casos, usava 
as promessas de investimentos nos municípios como 
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instrumento de barganha política. Para muitos muni-
cípios essa delegação de responsabilidade representa-
va uma forma de se livrar de um problema. 

O contexto atual, onde os municípios formular 
o plano e política, demanda destes um grande es-
forço técnico e político,  assim como uma mudan-
ça de postura dos governos estaduais e das CESBs e 
a construção de um novo ambiente de cooperação 
interfederativa. Muitas CESBs e governos estadu-
ais resistem à mudança, que pode significar, para as 
primeiras uma possibilidade de questionamento das 
suas ações, e a necessidade de atuar em um ambiente 
com novas demandas da parte dos municípios; para 
os governos estaduais, a perda de poder político. Os 
municípios também resistem pois passam a ter que 
assumir frente à população novas responsabilidades, e 
ainda a ter que se organizar técnica e financeiramente 
para cumpri-las. Por outro lado, análise do tratamen-
to à temática do saneamento nos Planos Diretores 
Municipais de Desenvolvimento Urbano revela a fra-
ca capacidade dos municípios de lidar com o tema. 
Pesquisa realizada pelo Observatório das Metrópoles 
sobre esses planos revelou que estes instrumentos de 
planejamento são extremamente frágeis na constru-
ção de diretrizes, instrumentos e programas visando 
a ampliação do acesso da população aos serviços de 
saneamento. Se os planos reconhecem a importância 
da universalização do acesso aos serviços e assinalam 
essa diretiva como essencial para construção de cida-
des socialmente justas e ambientalmente sustentáveis, 
poucos conseguem formular uma política municipal 
de saneamento como uma componente da política 
local de desenvolvimento urbano.

A fragilidade das definições na área do saneamen-
to pode ser associada à precariedade de indicadores 
e diagnósticos referentes ao setor. Isso pode ser ve-
rificado tanto na análise dos diagnósticos utilizados 
para a elaboração dos planos diretores quanto pelas 
diretrizes estabelecidas - em vários planos - relativas 
à necessidade de produção de diagnósticos, estudos 
e elaboração de cadastro das redes. O desconheci-
mento da real cobertura dos serviços e dos proble-
mas inerentes ao funcionamento dos sistemas pelos 
municípios inviabiliza a elaboração de diretrizes, ins-
trumentos e programas consubstanciados. Por outro 
lado, também inviabiliza a construção de uma articu-
lação adequada entre política de uso do solo e dispo-
nibilidade de infraestrutura de saneamento.

A elaboração do diagnóstico, como base dos Pla-
nos Municipais de Saneamento é, portanto, um pri-
meiro desafio a ser enfrentado pelos municípios. As 
informações são detidas pelas CESBs e estas devem se 
dispor a disponibilizá-las para os municípios. 

Por outro lado, a definição de programas, projetos 

e ações demanda uma articulação estreita com polí-
ticas de desenvolvimento urbano, habitação e meio 
ambiente. Essa articulação representa um segundo 
desafio, pois os municípios devem ter capacidade 
de planejar de forma intersetorial para atender os 
princípios de integralidade presentes na Lei, o que 
demanda uma capacidade institucional que poucos 
municípios dispõem.

Dados de pesquisa MUNIC1 de 2011, recente-
mente divulgada pelo, mostram que apenas 28,2%, 
ou 1.569 municípios do país, tinham Política Mu-
nicipal de Saneamento Básico, e somente 17,3%, ou 
965 do total, dispunham de política voltada para o 
setor instituída por efeito de lei. Com relação aos Pla-
nos Municipais de Saneamento, apenas 609 (10,9%) 
dos 5.565 possuíam planos municipais. A melhor 
situação é a da região sudeste, onde 16,3% dos mu-
nicípios possuem planos; a pior a da região nordeste 
onde apenas 5,4% possuem planos. Do total de 609 
planos, 71,7% eram regulamentados por Lei ou De-
creto. (IBGE, 2012). O gráfico 1, extraído da MU-
NIC 2011 ilustra essa situação. 

Considerando o prazo de 2014 estabelecido pelo 
MCidades, e a situação observada através dos dados 
da MUNIC 2011, identificamos a elaboração dos 
planos um primeiro grande desafio a ser enfrenta-
do pelos municípios. Como assinala Heller para os 
municípios, a ausência de políticas formais e, de pla-
nejamentos com visão estratégica, os deixa à mercê 
das vontades e decisões dos prestadores de serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário (Hel-
ler, 2012). 

A experiência dos planos municipais de desenvol-
vimento urbano avaliada na literatura aponta para os 
limites desse instrumento de planejamento. Segundo 
Maricato, a elaboração dos Planos Diretores Parti-
cipativos (PD’s) permite aos participantes conhecer 
a cidade, entender as forças que a controlam. Seu 
processo participativo permite incorporar sujeitos 
ao processo político e ao controle (sempre relativo) 
sobre a Administração e a Câmara municipais. Con-
tudo, afirma a autora, “é preciso lembrar sempre da 
distância imensa que separa discurso da prática entre 
nós. Invariavelmente, os textos dos PD’s são sempre 
muito bem intencionados, afirmando uma cidade 
para todos, harmônica, sustentável e democrática. A 
implementação do Plano, entretanto, tende a seguir 
a tradição: o que favorece alguns é realizado, o que 
contraria é ignorado. E os esquecidos continuam es-
quecidos caso não estejam lá para ressaltar suas neces-

1 Publicação do Instituto Brasileiro de Geográfica e Estatística 
com os resultados do Questionário Básico da Pesquisa de In-
formações Básicas Municipais.
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sidades, sem a ilusão de desenhar a cidade de todos 
ou a cidade dos nossos sonhos” (Maricato, 2007). 
Evidentemente, as mesmas questões podem ser apon-
tadas como impasses para os planos municipais de 

saneamento.
Por outro lado, em contex-
tos metropolitanos, a com-
patibilização dos planos 
municipais é um aspecto 
central. Em muitos des-
tes os municípios não são 
autônomos na produção 
de água, as redes de distri-
buição são interligadas, e 
os sistemas de esgotamen-
to compartilhados. Nesses 
casos um plano metropo-
litano, articulando planos 
municipais, é um instru-
mento fundamental para 
pensar serviços orientados 
pela universalização do 
acesso; integralidade, equi-
dade e sustentabilidade. 
Cabem os governos esta-
duais, promover este tipo 
de planejamento e indu-
zir a cooperação entre os 
municípios. Assim, este é 
um desafio dos governos 
estaduais que se insere na 
redefinição das suas fun-
ções com relação ao sane-
amento.

De acordo com aná-
lise feita por Montene-
gro (2009), se por um 
lado, é fato que a Lei no 
11.445/2007, define o 
papel do ente municipal, 
ao preconizar que cada 
município, por meio do 
seu plano de saneamento 
básico defina em processo 
participativo sua estratégia 
de universalização do aten-
dimento, de alcance da 
boa qualidade dos serviços 
prestados e a custos mó-
dicos; por outro a função 
dos estados da federação 
não está bem definida na 
Lei. Consideramos duas 
hipóteses explicativas dessa 

indefinição: seja porque os estados, em princípio, não 
se constituem os titulares dos serviços, seja porque os 
legisladores se preservaram para não invadir a atri-
buição estadual na regulamentação da competência 

Gráfico 1 - Proporção de municípios com Plano Municipal de Saneamento 
Básico, por algumas características do plano, segundo as Grandes Regiões 
e as classes de tamanho da população dos municípios - 2011

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores 
Sociais, Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2011.
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de promover programas de melhoria das condições 
de saneamento básico, conforme inciso IX do art. 23 
da Constituição Federal de 1988. Entretanto, como 
alerta Montenegro, aos estados cabe papel relevante 
na gestão dos serviços de saneamento, que necessita 
melhor exame (Montenegro, 2009).

Mesmo se diferentes programas de saneamento 
são desenvolvidos pelos Estados, Rezende e Heller 
mostram que no nível estadual o que se verifica com 
mais frequência é a inexistência de órgãos formais no 
executivo que se dediquem a área de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário, ficando essa função em 
geral restrita às companhias estaduais, que não atuam 
em todo estado (Rezende e Heller, 2008, p.342), e na 
maiorias dos casos, atuam mais em abastecimento de 
água do que em esgotamento sanitário. Em trabalho 
recente Heller questiona, pertinentemente, se a “situ-
ação de limbo” reservada aos Estados, não estaria por 
requerer uma séria avaliação, indicado se uma forma 
de se superar a referida situação seria o incentivo à 
elaboração de planos estaduais de saneamento bási-
co, que reposicionassem o papel desse ente federado, 
para além da atuação de suas companhias estaduais 
de água e esgotos (Heller, 2012).

A Regulação

A Lei no 11.445/2007 determinou a necessidade de 
regulação pelo titular em qualquer arranjo institucio-
nal de prestação dos serviços de saneamento, inclu-
sive como condição de validade dos contratos. Este 
modelo é recente no Brasil. Durante a vigência do 
PLANASA existia um formato de regulação finan-
ceira centralizado no BNH, que atuava fiscalização 
das tarifas e das ações desenvolvidas pelas CESBs. Os 
municípios não participavam dessa regulação. Com a 
extinção do banco essa função se desestruturou. So-
mente na década de 90, com as primeiras concessões 
à iniciativa privada é que se esboçam as primeiras ini-
ciativas de regulação da prestação dos serviços pelos 
municípios.  Essa função de regulação era exercida 
sem uniformidade no Brasil, tendo alguns estados e 
municípios instituído suas entidades reguladoras, en-
quanto outros permaneceram inertes quanto à ques-
tão 

A Lei 11.445/2007 destinou capítulo específico 
para tratar da regulação, definindo os princípios bá-
sicos os objetivos, e as matérias de competência nor-
mativa bem como o direito de acesso às informações 
e o dever de publicidade. Entre os princípios básicos 
da regulação a Lei destaca-se a independência decisó-
ria e a tecnicidade das decisões, essenciais para uma 
adequada atuação regulatória.

Os objetivos da regulação são o estabelecimento 

de normas para a prestação dos serviços, a fiscalização 
do cumprimento das regras aplicáveis. A existência 
de regulação normativa, isto é, de normas de regula-
ção que prevejamos meios para o cumprimento das 
diretrizes da Lei 11.445/2007 é condição de validade 
para os contratos que objetivam a prestação de servi-
ços públicos de saneamento. 

Também são objetivos da regulação a fiscalização 
do cumprimento das metas previstas na atividade 
de planejamento, a definição de tarifas módicas e a 
fiscalização de práticas referentes ao abuso do poder 
econômico. Do mesmo modo cabe ao ente regula-
dor indicar a intervenção e a retomada dos serviços 
ao titular; verificar o cumprimento dos planos de 
saneamento por parte dos prestadores; interpretar 
e fixar critérios para a fiel execução dos contratos, 
definir pautas das revisões tarifárias e autorizar o re-
passe de custos e encargos tributários, não previstos 
originalmente aos usuários estabelecer modelo de 
fatura; aprovar manual de prestação do serviço e de 
atendimento ao usuário e negociações de tarifas com 
grandes usuários; auditar e certificar investimentos, 
valores amortizados, depreciação e respectivos saldos; 
e determinar mecanismos tarifários de contingência, 
nos casos de escassez ou contaminação de recursos 
hídricos. O ente regulador deve ter o poder de aplicar 
penalidades, quando necessário.

Ainda nos termos da Lei, caberá ao titular dos 
serviços, na elaboração da política pública de sane-
amento básico, definir os procedimentos da atuação 
do ente regulador, respeitando as determinações da 
Lei, e definir o ente regulador, delegando ou não a 
função de regulação. Assim, compete ao titular dos 
serviços a definição do ente responsável pela regula-
ção e fiscalização dos serviços públicos, podendo este 
integrar ou não sua estrutura administrativa, deven-
do ser o mesmo ser uma pessoa jurídica de direito 
público. é preciso considerar os arranjos institucio-
nais utilizados para a regulação. A Lei 11.445/2007 
permite diferentes arranjos institucionais para regular 
os serviços públicos de saneamento básico: a regula-
ção por entes estaduais, por entes municipais e por 
consórcios de regulação.

O estudo para subsidiar o PLANSAB identificou 
38 entidades reguladoras de saneamento atuando 
hoje no país, sendo 11 agências municipais; uma 
agência consorciada; 21 agências estaduais; três ór-
gãos de controle municipal e dois estaduais. Quanto 
ao atual estágio da regulação dos serviços de água e 
esgoto no País, o mesmo estudo demonstrou que das 
38 entidades reguladoras existentes, somente 16 rea-
lizam regulação efetiva, estando a maioria das entida-
des em fase de estruturação ( Britto e al. 2011)

A pesquisa MUNIC de 2011 do IBGE aborda 
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Gráfico 2 - Proporção de municípios sem regulação e fiscalização relativas 
ao saneamento básico, segundo as Grandes Regiões e as classes de tamanho 
da população dos municípios - 2011

o tema da regulação. Se, por um lado, houve uma 
ampliação do número de municípios com definição 
do órgão responsável pela regulação e fiscalização dos 
serviços de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário, ela indica que 4.396 municípios (78,9%) 
não definiram normas de regulação dos serviços de 
abastecimento de água, e 4.643 municípios (83,4%) 
não defiram normas para a regulação dos serviços de 
esgotamento sanitário (IBGE, 2012). A situação é 
ilustrada no gráfico 2.

Observa-se, ainda, na estrutura de determinadas 
CESBs uma forte resistência a se submeter a regu-
lação. A CEDAE (companhia estadual do Rio de 
Janeiro) presta serviços para 60 municípios, sem a 
definição de entidade reguladora, ou de normas de 
regulação. Observa-se uma incompletude na ativi-
dade reguladora, revela outro desafio para o setor: 
implantar a regulação segundo os princípios da Lei 
11.445/2007.

A maior parte dos municípios tem, efetivamente, 
dificuldades técnicas e financeiras para estruturar um 
órgão de regulação municipal e tende a delegar essa 
função para os órgãos estaduais. Contudo, essa regu-
lação não pode implicar em um desengajamento do 

município da atividade 
reguladora, sob pena de 
ter os interesses locais, 
com relação à estrutura 
tarifária dos serviços, 
por exemplo, não res-
peitados.

Controle Social

Como assinalam Heller 
et al. a história do sane-
amento do Brasil revela 
poucas situações de par-
ticipação e controle so-
cial, sendo a centraliza-
ção e autoritarismo uma 
marca do setor (Heller 
et al, 2007). O modelo 
de gestão do PLANA-
SA veio a reforçar esse 
traço, pautando-se nos 
princípios de insula-
mento burocrático, ins-
taurando um modelo de 
gestão tecnocrático e re-
fratário à participação e 
ao controle social, onde 
o racionalismo adminis-
trativo figura como con-

dição necessária e suficiente para o sucesso da gestão.
No final dos anos 80, a crise do PLANASA vem 

no bojo da redemocratização e no contexto da Cons-
tituição Federal de 1988 que afirmou a participação 
da sociedade como um princípio para a formulação 
e na gestão das políticas públicas. Foram asseguradas 
na Constituição de 1998, e posteriormente regula-
mentadas, diversas formas de controle social na for-
mulação e definição de políticas públicas por meio de 
conselhos em diferentes nas áreas: saúde, educação, 
assistência social, trabalho, entre outros. Em algumas 
áreas, como na saúde, a existência dos conselhos fis-
calizadores das políticas públicas tornou-se condição 
obrigatória para o recebimento de verbas públicas 
por parte dos municípios brasileiros. 

Todavia os avanços da Constituição não se ma-
terializaram no setor de saneamento. Como assinala 
Cordeiro, enquanto a saúde pública criava um siste-
ma e instituía a saúde como dever de Estado e direito 
de todos e a política urbana conquistava por emenda 
popular os artigos. 182 e 183 que, entre outros prin-
cípios, determinavam a submissão da propriedade à 
sua função social, o setor de saneamento introduzi-
ra na Constituição apenas aspectos que fomentaram 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores 
Sociais, Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2011.
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Gráfico 3 - Percentual de municípios com mecanismos de controle social dos 
serviços de saneamento básico, por tipo de mecanismo adotado, segundo as 
Grandes Regiões e as classes de tamanho da população dos municípios - 2011

uma disputa em torno da titularidade dos serviços ( 
Cordeiro, 2011). Nota-se nesse aspecto a influência 
de uma corporação que se fortaleceu com PLANASA 
e o que subjugou o setor à predominância de uma 
lógica empresarial e centralizadora (Costa, 2009) e 
avessa  a toda e qualquer forma de controle social.

Assim, desde a década de 1990 já existem inúme-
ras experiências de controle social de políticas públi-
cas por meio de conselhos no país, mas no setor de 
saneamento esse processo de abertura ao controle so-
cial não se realizou. O saneamento como campo téc-
nico de especialistas, onde a participação dos leigos é 
desqualificada permaneceu como visão hegemônica. 
O papel da corporação de engenheiros, abrigada nas 
Companhias Estaduais, contribuiu para a manuten-
ção dessa visão. As experiências de controle social são 
pouco numerosas e vieram, sobretudo, de municípios 
cuja gestão dos serviços era feita na esfera munici-
pal, onde os governos locais eram mais progressistas. 
Destaca-se nesse sentido o papel da ASSEMAE, As-
sociação Nacional dos Serviços Municipais de Sane-
amento, criada em 1984. Como assinalam Heller et 
al, faz parte do histórico desta associação o incentivo 
à participação do conjunto da sociedade nas defini-
ções da política de saneamento e da implementação 
das ações, por meio de 
conselhos deliberativos 
oficialmente instituídos 
nos serviços de sane-
amento (Heller et al, 
2007, p.61).

A Lei 11.445/2007 
traz elementos para uma 
modificação nesse cená-
rio. Em seus artigos 2º e 
3º, ela estabelece que os 
serviços públicos de sa-
neamento básico sejam 
prestados, tendo como 
um dos princípios fun-
damentais o controle 
social, considerando-o 
como “um conjunto de 
mecanismos e procedi-
mentos que garantem à 
sociedade informações, 
representações técnicas 
e participações nos pro-
cessos de formulação 
de políticas, de plane-
jamento e de avaliação 
relacionados aos servi-
ços públicos de sanea-
mento básico” (Lei no 

11.447/07). Cabe ao titular dos serviços estabelecer 
mecanismos de participação e controle social.

O Art. 47, que trata do tema, indica que o con-
trole social dos serviços públicos de saneamento bási-
co poderá incluir a participação de órgãos colegiados 
de caráter consultivo, estaduais, do Distrito Federal e 
municipais, assegurada a representação: dos titulares 
dos serviços; de órgãos governamentais relacionados 
ao setor de saneamento básico; dos prestadores de 
serviços públicos de saneamento básico; dos usuá-
rios de serviços de saneamento básico; de entidades 
técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa 
do consumidor relacionadas ao setor de saneamento 
básico.

O parágrafo primeiro do mesmo artigo indica 
que as funções e competências relacionadas ao con-
trole social poderão ser exercidas por órgãos colegia-
dos já existentes, com as devidas adaptações das leis 
que os criaram.

O Decreto 7.217, de 21 de junho de 2010 que 
regulamenta a Lei11.445/2007 estabelece no artigo 
34 os mecanismos de controle social: debates e audi-
ências públicas; consultas públicas; conferências das 
cidades; participação de órgãos colegiados de caráter 
consultivo na formulação da política de saneamento 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores 
Sociais, Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2011.
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básico, bem como no seu planejamento e avaliação. 
Observa-se uma certa fragilidade da Lei no que 

diz respeito ao caráter da participação, que se mantém 
como consultiva. Esse aspecto da Lei 11.445/2007 
reflete a conjunção de forças que precedeu sua apro-
vação, e o embate entre setores progressistas defen-
sores de uma participação deliberativa, e os setores 
conservadores, refratários à toda e qualquer forma de 
participação. A participação consultiva foi o acordo 
possível entre essas duas posições. Todavia, ressalta-se 
que os municípios, ao regulamentar as instâncias de 
participação, podem atribuir às instâncias de controle 
social da política pública de saneamento caráter de-
liberativo.

A instituição dessas instâncias de controle social é 
um desafio a ser enfrentado pelos municípios. O De-
creto 7.217, de 21 de junho de 2010 que regulamen-
ta a Lei11.445/2007 indica que será vedado, a partir 
do exercício financeiro de 2014, acesso aos recursos 
federais ou aos geridos ou administrados por órgão 
ou entidade da União, quando destinados a serviços 
de saneamento básico, àqueles titulares de serviços 
públicos de saneamento básico que não instituírem, 
por meio de legislação específica, o controle social re-
alizado por órgão colegiado.

A pesquisa MUNIC de 2011 inquiriu sobre o 
controle social no saneamento. Apesar de configurar 
um princípio fundamental para a gestão dos serviços 
presente na Lei 11.445/2007, a pesquisa identificou 
que 3.114 municípios (56%) não adotaram nenhum 
mecanismo de controle social dos serviços de sane-
amento básico. Entre os que adotaram mecanismos 
de controle social, os mais usuais foram os debates e 
as audiências públicas (62,4%), seguidos pelas Con-
ferências das Cidades (41%), os órgãos colegiados 
(24,1%) e as consultas públicas (22,7%) ( IBGE, 
2012).  A situação no conjunto do país é ilustrada 
pelo gráfico 3.

Questionando os municípios sobre os órgãos co-
legiados que participam do controle social dos servi-
ços de saneamento básico, a pesquisa verificou que 
do total de 3 582 municípios (64,4%) com órgão co-
legiado que participa no controle social dos serviços 
de saneamento básico, 83,9%referem-se ao Conselho 
Municipal de Saúde; 53,5%, ao Conselho Municipal 
de Meio Ambiente; 1,9%, ao Conselho Municipal da 
Cidade e/ou do Desenvolvimento Urbano; e 9,7% 
indicam a opção outros órgãos colegiados, não dis-
criminados. Somente 195 municípios (3,5%) infor-
maram possuir Conselho Municipal de Saneamento 
e, destes, segundo informação das prefeituras, apenas 
2,5% atuarem no controle social dos serviços.

Observa-se que no nível nacional, o órgão de con-
trole da política pública de saneamento é o Conselho 

das Cidades e, considerando as interfaces entre as 
políticas de habitação, desenvolvimento urbano e sa-
neamento, inferimos que este seria um espaço privi-
legiado para que os cidadãos possam fiscalizar, discu-
tir e intervir efetivamente na gestão dos serviços. Os 
dados da MUNIC mostram, porém, que são muito 
poucos os municípios a instituírem  no nível local a 
mesma estrutura existente no nível federal.

PERSPECTIVAS PARA  
ENFRENTAR OS DESAFIOS

Reconhecemos que são grandes os desafios para que 
os municípios assumam as funções que lhes são atri-
buídas pela Constituição e pela Lei 11.445/2007 na 
gestão do saneamento. Essa assunção de atribuições 
encontra obstáculos na trajetória do setor ou mais 
especificamente na dependência de trajetória (“path 
dependence”) que marca a evolução do setor de sa-
neamento no Brasil. Por dependência de trajetória 
entende-se que as escolhas anteriores, sobretudo as 
que configuraram o modelo PLANASA, têm peso 
sobre as escolhas futuras e a configuração de novas 
políticas sofre a influência de políticas prévias. Dessa 
forma, a capacidade dos atores públicos assumirem 
novas políticas é influenciada por políticas anteriores 
que geraram certas capacidades administrativas, de-
finiram uma distribuição de recursos, incentivaram 
alianças e consolidaram procedimentos burocráticos. 
A implementação dos princípios da Lei 11.445/2007 
implica em romper com a trajetória anterior, consi-
derando os aspectos relacionados a seguir.

A construção de novo pacto federativo:  
a cooperação entre entes da federação  
na política pública de saneamento

Como assinalam Abrucio e Soares, a noção de pacto 
está na base das relações federativa, implicando na re-
negociação de acordos e parcerias ao longo do tempo 
(Abrucio e Soares 2001, p.34). Para que sejam colo-
cados em prática os princípios da Lei 11.445/2007, 
essa renegociação entre estados e municípios, criando 
um novo pacto entre entes federativos com relação ao 
saneamento é fundamental.

Uma questão que se coloca é definir o papel dos 
estados no saneamento. A Lei 11.445/2007 define 
claramente o papel dos municípios, responsáveis pela 
gestão, assumindo a função de planejamento, e po-
dendo delegar ou não as funções de prestação e re-
gulação. As Companhias Estaduais também tem seu 
papel definido: são prestadoras dos serviços. O papel 
dos estados merece uma maior discussão. 
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A relação entre principais atores do setor, municí-
pios, estados e Companhias Estaduais tem como ins-
trumento regulatório a Lei 11.107/2005, regulamen-
tada quase dois anos depois, pelo decreto nº6.017, 
de 17 de janeiro de 2007, que trata da cooperação 
inter-federativa para a gestão de serviços públicos por 
meio dos consórcios públicos e convênios de coope-
ração. A Lei define os instrumentos de cooperação 
federativa. A idéia de cooperação entre estados e 
municípios, onde os dois se colocam em igualdade 
de condições, e entre municípios, deve ser a base do 
novo pacto federativo para o saneamento.

A Lei 11.107/2005 proporciona a segurança po-
lítico-institucional necessária para o estabelecimento 
de estruturas de cooperação entre entes federativos. 
Os consórcios, nos termos da nova lei, são parcerias 
entre dois ou mais entes da federação para a reali-
zação de objetivos comuns, em qualquer área. Entre 
as finalidades possíveis dos consórcios está a gestão 
conjunta de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário e de destino final de resíduos sólidos, com 
evidentes oportunidades de ganho de escala. 

No campo do saneamento a formação de con-
sórcios surge assim como uma alternativa ao modelo 
centralizador, e quase sempre autoritário, de conces-
são dos serviços às Companhias Estaduais, e à muni-
cipalização, como uma saída viável para os pequenos 
municípios, ou municípios mais pobres. Observa-se 
que esta é a realidade da maior parte dos municípios 
brasileiros; a maioria tem até 50 mil habitantes e 
uma estrutura administrativa e financeira frágil. Essa 
é uma das dificuldades para que estes a assumam ple-
namente as funções que lhes são atribuídas pela Lei 
11.445/2007. 

Por outro lado, nas regiões metropolitanas o ca-
ráter sistêmico e integrado dos serviços de abasteci-
mento de água e esgotamento sanitário implica em 
uma organização territorial que, na maioria dos ca-
sos, vai além dos limites administrativos municipais e 
que demanda uma gestão associada. Também, nesses 
casos, os consórcios entre municípios metropolitanos 
podem tornar-se uma alternativa na construção de 
uma nova institucionalidade para a gestão dos ser-
viços.

Os consórcios públicos podem, portanto, apontar 
um novo pacto dentro federalismo brasileiro, mate-
rializando novos arranjos institucionais, reunindo 
municípios com interesses e necessidades comuns, 
a ainda, quando conveniente, agregando a partici-
pação do governo estadual. Sua estrutura organiza-
cional pode variar de maneira a comportar câmaras 
técnicas, que se submetidas a efetivo controle social, 
abrem maior espaço para a participação popular.

A capacitação dos gestores públicos  
para atuar no saneamento

Este é um aspecto central para o setor, pois apesar 
do significativo aumento de recursos federais para o 
saneamento, a partir do PAC I de 2007, diferentes 
levantamentos sobre o programa mostram uma baixa 
efetividade dos investimentos, com projetos e obras 
de má qualidade, e infraestruturas administradas ina-
dequadamente. 

Isto demonstra que não basta disponibilizar re-
cursos; existe necessidade urgente de programas que 
venham a fortalecer a capacidade de planejamento e 
gestão dos agentes públicos responsáveis pela presta-
ção dos serviços na maior parte das cidades do país. 
Assim, um grande desafio para o setor é a ampliação 
da capacidade de gestão dos titulares, de maneira que 
estejam habilitados e qualificados para prestar servi-
ços de saneamento básico, que sejam necessariamen-
te planejados, regulados, fiscalizados e submetidos ao 
controle social. 

O PLANSAB, Plano Nacional de Saneamento, 
formulado pelo Ministério das Cidades (MCidades), 
destaca esse aspecto, reforçando o caráter estratégico 
das medidas estruturantes aquelas que fornecem su-
porte político e gerencial à sustentabilidade da pres-
tação dos serviços, envolvendo o aperfeiçoamento da 
gestão em todas as suas dimensões. 

O Ministério das Cidades e a Fundação Nacio-
nal de Saúde (FUNASA) vêm atuando nesse sentido, 
através de programas de capacitação como a Rede 
Nacional de Capacitação e Extensão Tecnológica em 
Saneamento Ambiental (ReCESA) do MCidades. 
Fora do âmbito do governo federal, a Associação Na-
cional dos Serviços Municipais de Saneamento (AS-
SEMAE) vem tendo uma atuação exemplar no cam-
po da capacitação. Contudo, é preciso que haja uma 
ruptura com a trajetória anterior, e que os governos 
municipais se engajem em um nesse processo de ca-
pacitação e reconheçam o seu papel estratégico para 
a sustentabilidade das ações de saneamento. Também 
é fundamental que eles reconheçam a importância 
de criar instâncias perenes e qualificadas, como se-
cretarias municipais, com corpo técnico competente, 
incorporado à administração municipal por concurso 
público, para atuar na gestão saneamento. 

O controle pela sociedade da gestão do 
saneamento

A adoção do controle social como um princípio da 
gestão do saneamento, significa como romper a tra-
dição do setor orientada por uma concepção de que o 
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racionalismo administrativo seria condição necessária 
e suficiente para o sucesso da gestão. Como assinala 
o PLANSAB, “a gestão dos serviços de saneamento 
é tradicionalmente relegada à dimensão técnico-ad-
ministrativa e artificialmente separada dos processos 
socioeconômicos e políticos que estruturam, dão 
marco e até determinam a forma como estes serviços 
são organizados e geridos”. 

Assumir a dimensão política da gestão do sane-
amento, nos marcos da gestão participativa e de-
mocrática é, portanto uma tarefa complexa para os 
governos municipais e estaduais; cabe a eles a im-
plementação dos instrumentos apontados na Lei 
11.445/2007. Por outro lado, cabe aos movimentos 
sociais pressionar para que os Conselhos existentes, 
e os que virão a ser criados, não sejam apenas “de 
fachada”, para cumprir as exigências para obtenção 
de recursos do governo federal. Destacamos, como 
afirmando no PLANSAB, a necessidade de que estes 
espaços serem lugar de promoção da cidadania ativa 
e da influência real, por parte dos cidadãos usuários 
dos serviços, nos rumos das decisões com relação à 
política pública de saneamento. As decisões de inves-
timentos em saneamento básico devem ser aprovadas 
nas esferas constituídas de participação e de controle 
social. O controle social, associado ao planejamento 
de longo prazo, e ao fortalecimento da capacidade 
técnico-administrativa dos gestores, são elementos 
centrais para um projeto nacional de universalização 
do acesso aos serviços, afirmando-se o papel do Esta-
do e o sentido público do saneamento como direito 
de cidadania.
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