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 I – Introdução 

A Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto 

Alegre – GRANPAL honra-nos com a consulta relacionada aos 

aspectos jurídicos pertinentes aos projetos de lei nºs. 210 e 

234/2021, que tramitam na Assembleia Legislativa do Estado do Rio 

Grande do Sul cujo propósito é a regionalização dos serviços de 

Saneamento, propostos pelo Poder Executivo, e as possíveis 

alternativas que se abrem para os gestores municipais da Região 

Metropolitana de Porto Alegre. 

O presente parecer será estruturado em oito partes.  Após a 

breve introdução feita, tratar-se-á, numa segunda parte, acerca da 

essencialidade do direito à água e suas consequências em relação à 

responsabilidade. 

Numa terceira parte abordar-se-á a questão relacionada à 

competência municipal no âmbito do saneamento básico, a partir de 

decisões do STF. 

A regionalização à luz do Novo Marco do Saneamento Básico, 

com as diversas possibilidades de estruturação jurídica, inclusive com 

a formação de consórcios públicos e convênios de cooperação, será 

tratada na sequência. 

Em quinto lugar serão tratados os projetos de lei e a forma 

como eles tendem a retirar dos municípios integrantes dos blocos 

regionalizados a decisão acerca da estrutura de regionalização e 

sobre a regulação, a fiscalização e a política tarifária.  

Logo após far-se-á considerações acerca das diferentes 

situações dos municípios e alerta sobre possíveis consequências das 

decisões, inclusive em relação a eventuais deveres de indenização 
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que possam surgir, tendo em vista os comandos estabelecidos na Lei 

de Concessões. 

Na sétima parte será abordada a questão da sujeição às 

Câmaras de Vereadores respectivas a autorização para a tomada de 

decisão pretendida, e, na parte final, serão trazidas as devidas 

conclusões.  

  

 II – Da essencialidade do direito à água  

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, acolhida pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas desde 10 de dezembro de 1948, 

traz o direito à igualdade de acesso aos serviços públicos (art. 21, 2)1 

e o direito a um padrão de vida que assegure ao cidadão e a sua 

família saúde (art. 25, 1)2 dentre aqueles que merecem especial 

proteção.  Embora no texto originário da Declaração o acesso à água 

não tivesse sido expressamente afirmado, em 2010, na Assembleia 

Geral, a Organização das Nações Unidas – ONU incluiu dentre os 

direitos humanos fundamentais o acesso à água limpa e segura e ao 

saneamento básico.   

Além disso, a mesma Organização incluiu dentre os objetivos de 

desenvolvimento sustentável, o de nº 6 – “Água potável e 

                                                           
1
  Declaração Universal dos Direitos Humanos 

 Artigo 21 

... 

2. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país.  
2 Artigo25 

1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à 

sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 

cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso 

de desemprego, doença invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos 

meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle.  (grifamos) 
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saneamento – Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da 

água potável e do saneamento para todos.” A partir dessa inclusão, 

todos os países integrantes da ONU passam a ter que direcionar 

esforços no sentido da garantia, nos seus direitos internos, da 

efetivação desse relevante objetivo. 

No âmbito da Constituição da República Federativa do Brasil, as 

águas ou são federais, conforme art. 20, III3, ou estaduais, nos 

termos do art. 26, I4, o que leva a que inexista direito individual à 

água, mas sim ao seu uso, nos termos da legislação, que trará 

especiais regras que tendem à proteção de sua preservação enquanto 

bem indispensável à vida, à saúde e ao meio ambiente. 

Aliás, na Constituição o direito à saúde, para cuja concretização 

o saneamento básico é instrumento fundamental, é tratado como 

direito subjetivo público indeclinável.  Após afirmar tratar-se de um 

direito social (art. 6º), a Lei Maior traz a competência comum dos 

entes federados, neste caso como um dever, de cuidar e promover, 

dentre outros, a saúde e a melhoria das condições de saneamento 

básico (art. 23, II e IX5).   

                                                           
3  Art. 20. São bens da União: 

... 

III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou 

que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se 

estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos 

marginais e as praias fluviais; 

... 
4 Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados: 

I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, 

ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União; 

... 
5 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios: 

... 

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 

portadoras de deficiência; 

... 

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições 

habitacionais e de saneamento básico; 

... 
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Nos arts. 196 a 200, a Constituição Republicana eleva a saúde 

à categoria de direito constitucionalmente afirmado. Ao dizer que “a 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” e que 

“são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao 

Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 

fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente 

ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de 

direito privado”, os arts. 196 e 197 trazem pelo menos duas 

conseqüências jurídicas relevantes: (i) o Poder Público não pode se 

afastar do dever de prestar os serviços públicos na área de saúde, e, 

pela mesma razão, no que diz respeito aos serviços de tratamento e 

disponibilização de água e esgotamento sanitário, sendo a omissão 

no cumprimento de suas obrigações nestas áreas elemento capaz de 

trazer a responsabilização do gestor público; e (ii) o Poder Público 

responsável ou presta diretamente este serviço ou o delega a 

terceiros, sob sua regulamentação, fiscalização ou controle.  Em 

qualquer caso, o que é inadmissível é a omissão. 

E, neste particular, eventual omissão acabará por trazer 

responsabilidade ao titular, no caso o Município, por conta da sua 

titularidade, como se dirá a seguir. 

 

III – Competência Municipal para o Serviço de 

Saneamento no Ordenamento Jurídico Brasileiro 

 

Não foram poucas as discussões que se fizeram presentes na 

doutrina e na jurisprudência acerca da competência sobre o serviço 

Se houver responsabilização, sobrará para o município...



Pedro Figueiredo 
Advogado - OAB-RS 19.093 

 
público e saneamento. Até que o Supremo Tribunal Federal tivesse 

resolvido a pendência acerca da titularidade sobre os serviços, já 

que a Constituição não fora explícita acerca dessa competência, 

muito se  discutiu no âmbito doutrinário e em longas discussões que 

se fizeram presentes em lides jurídicas. Sobre o tema, confira-se 

LOUREIRO: 

 
“A concepção tradicional da engenharia 

federativa dos serviços públicos de saneamento, em 
particular, dos de água e esgoto, é ainda hoje 
hegemônica. Simplificadamente, esse arranjo se 

assenta sobre um tripé: (i.) a titularidade municipal 
dos serviços; (ii.) a função predominantemente 

executiva dos Estados Federados, por meio de suas 
companhias estaduais (iii.) e financiamentos, em 
grande medida, federais. Tal organização federativa 

pulveriza a titularidade, provoca intensa fragmentação 
normativa e relega os Estado a uma função acanhada, 

mais de empresários do que de formuladores de 
políticas setoriais. Seus resultados práticos, 
especialmente nos últimos anos, escancaram o 

esgotamento desse modelo para dar conta do objetivo 
setorial primordial, de universalização dos serviços. 

Reputa-se que esse estado de coisas vem afetando 
negativamente a boa disciplina regulatória dos 
serviços de saneamento básico. 

Tal arranjo, porém, não pode ser colocado na 
conta da Constituição atual. Na verdade, é o contrário. 

A contribuição da Constituição promulgada em 1988 
para alterar o status quo foi grande, ainda que nem 
sempre isso seja reconhecido. O real problema é que 

tal contribuição restou, por muito tempo 
completamente inexplorada (e segue sendo 

aproveitada apenas em parte). Foi essa Constituição 
que tratou, pela primeira vez, do tema e, ao fazê-lo, 

introduziu fortes elementos de cooperação federativa, 
os quais abriram novas potencialidades que, se 
levadas às suas últimas consequências, seriam 

capazes de alterar profundamente o tripé antes 
referido. O seu art. 23, IX, atribuiu competência 

(inominada) concorrente para que os três entes da 
Federação cuidassem, em pé de igualdade, do 
saneamento básico. O seu art. 21, XX, dotou o ente 

central, a União, da competência privativa para 
estabelecer diretrizes em matéria de saneamento (art. 

21, XX). Isso não é pouco. 
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As normas constitucionais e suas virtualidades 

já foram analisadas a fundo em outro estudo, no qual 

mostramos, dentre outras coisas que a Constituição: 
(a.) não tomou partido acerca da titularidade dos 

serviços de saneamento; limitou-se a lançar 
orientações e balizas, para que sobre tal questão 
decida o “legislador das diretrizes” (que deveria, sob o 

controle da jurisdição constitucional, interpretar e 
atuar os conceitos de interesse local, interesse 

estadual, interesse comum etc.); (b.) concebeu a 
titularidade - de quem quer que venha a ser tido por 

tal - como limitada e sujeita a interações com as 
competências de outros entes da Federação e, ainda, 
(c.) abriu espaço para que os Estados assumissem um 

papel institucionalmente mais relevante no âmbito dos 
serviços de saneamento (mesmo fora do âmbito 

estreito do art. 25, § 3º da Constituição). Em síntese, 
a Constituição deixou amplo espaço ao legislador 
federal, nas vestes de representante do interesse 

nacional (art. 21, XX), quanto a elementos cruciais da 
prestação dos serviços de distribuição de água potável 

e de esgotamento sanitário. E, ao fazer isso, 
oportunizou aos Estados que tivessem funções mais 
estratégicas e menos empresariais nessa indústria. 

Como já afirmamos, somos da opinião de que 
os amplos espaços oferecidos pela Constituição ao 
legislador ordinário para uma reformulação jurídica 

radical dos serviços de saneamento ainda não foram 
totalmente explorados. Mas há de se reconhecer que 
mudanças ocorreram a partir da Lei 11.445/2007 e, 

sobretudo, a partir da edição da Lei 14.026/2020.”6 

 

O Supremo Tribunal Federal ao tempo em que definiu a 

competência relacionada aos serviços de saneamento, tanto 

normativa como material, como sendo municipal, na ADI 1.842, 

admitiu também que leis complementares estabelecessem 

competências compartilhadas em regiões metropolitanas, 

aglomerações urbanas e microrregiões, sem prejuízo de outras 

formas de agrupamentos que se estará por tratar neste parecer, 

trazendo aos Municípios um significativo desafio, que é o de definir 

                                                           
6 LOUREIRO, Luiz Gustavo Kaercher de, Prestação regionalizada de serviços de 

saneamento: o estado federado como ponto focal das políticas setoriais in 

Saneamento Básico – Aspecto Jurídicos Atuais. Coletânea de artigos. Porto 

Alegre, Souto Correa, 2021. 
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em suas respectivas leis a forma dessa prestação, bem como 

estabelecer os parâmetros de sua execução, direta ou por 

concessão, mas em alguns casos submetido a agrupamentos 

estabelecidos por lei nacional ou lei estadual. A decisão foi um 

divisor de águas nesse sentido, fazendo com que os Municípios 

passassem a ter a responsabilidade pela produção do modelo de 

saneamento a ser utilizado, o mais adequado possível às suas 

realidades, observada a sua inserção regional. Da ementa da 

decisão vê-se que a competência municipal persiste até mesmo 

quando criadas regiões metropolitanas ou agrupamentos urbanos. 

 

“Ação direta de inconstitucionalidade. 

Instituição de região metropolitana e 

competência para saneamento básico. Ação 
direta de inconstitucionalidade contra Lei 
Complementar n. 87/1997, Lei n. 2.869/1997 e 

Decreto n. 24.631/1998, todos do Estado do Rio 
de Janeiro, que instituem a Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro e a Microrregião 
dos Lagos e transferem a titularidade do poder 
concedente para prestação de serviços públicos 

de interesse metropolitano ao Estado do Rio de 
Janeiro. 2. Preliminares de inépcia da inicial e 

prejuízo. Rejeitada a preliminar de inépcia da 
inicial e acolhido parcialmente o prejuízo em 
relação aos arts. 1º, caput e § 1º; 2º, caput; 4º, 

caput e incisos I a VII; 11, caput e incisos I a VI; 
e 12 da LC 87/1997/RJ, porquanto alterados 

substancialmente. 3. Autonomia municipal e 
integração metropolitana. A Constituição 
Federal conferiu ênfase à autonomia municipal 

ao mencionar os municípios como integrantes 
do sistema federativo (art. 1º da CF/1988) e ao 

fixá-la junto com os estados e o Distrito Federal 
(art. 18 da CF/1988). A essência da autonomia 

municipal contém primordialmente (i) 
autoadministração, que implica capacidade 
decisória quanto aos interesses locais, sem 

delegação ou aprovação hierárquica; e (ii) 
autogoverno, que determina a eleição do chefe 

do Poder Executivo e dos representantes no 
Legislativo. O interesse comum e a 
compulsoriedade da integração metropolitana 

não são incompatíveis com a autonomia 
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municipal. O mencionado interesse comum não 
é comum apenas aos municípios envolvidos, mas 

ao Estado e aos municípios do agrupamento 
urbano. O caráter compulsório da participação 

deles em regiões metropolitanas, microrregiões 
e aglomerações urbanas já foi acolhido pelo 
Pleno do STF (ADI 1841/RJ, Rel. Min. Carlos 

Velloso, DJ 20.9.2002; ADI 796/ES, Rel. Min. 
Néri da Silveira, DJ 17.12.1999). O interesse 

comum inclui funções públicas e serviços que 
atendam a mais de um município, assim como 

os que, restritos ao território de um deles, 
sejam de algum modo dependentes, 
concorrentes, confluentes ou integrados de 

funções públicas, bem como serviços 
supramunicipais. 4. Aglomerações urbanas e 

saneamento básico. O art. 23, IX, da 
Constituição Federal conferiu competência 
comum à União, aos estados e aos municípios 

para promover a melhoria das condições de 
saneamento básico. Nada obstante a 

competência municipal do poder concedente do 
serviço público de saneamento básico, o alto 
custo e o monopólio natural do serviço, além da 

existência de várias etapas como captação, 
tratamento, adução, reserva, distribuição de 

água e o recolhimento, condução e disposição 
final de esgoto que comumente ultrapassam os 
limites territoriais de um município, indicam a 

existência de interesse comum do serviço de 
saneamento básico. A função pública do 

saneamento básico frequentemente extrapola o 
interesse local e passa a ter natureza de 
interesse comum no caso de instituição de 

regiões metropolitanas, aglomerações urbanas 
e microrregiões, nos termos do art. 25, § 3º, da 

Constituição Federal. Para o adequado 
atendimento do interesse comum, a integração 
municipal do serviço de saneamento básico 

pode ocorrer tanto voluntariamente, por meio 
de gestão associada, empregando convênios de 

cooperação ou consórcios públicos, consoante o 
arts. 3º, II, e 24 da Lei Federal 11.445/2007 e o 
art. 241 da Constituição Federal, como 

compulsoriamente, nos termos em que prevista 
na lei complementar estadual que institui as 

aglomerações urbanas. A instituição de regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas ou 

microrregiões pode vincular a participação de 
municípios limítrofes, com o objetivo de 
executar e planejar a função pública do 
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saneamento básico, seja para atender 
adequadamente às exigências de higiene e 

saúde pública, seja para dar viabilidade 
econômica e técnica aos municípios menos 

favorecidos. Repita-se que este caráter 
compulsório da integração metropolitana não 
esvazia a autonomia municipal. 5. 

Inconstitucionalidade da transferência ao 
estado-membro do poder concedente de 

funções e serviços públicos de interesse 
comum. O estabelecimento de região 

metropolitana não significa simples 
transferência de competências para o estado. O 
interesse comum é muito mais que a soma de 

cada interesse local envolvido, pois a má 
condução da função de saneamento básico por 

apenas um município pode colocar em risco todo 
o esforço do conjunto, além das consequências 
para a saúde pública de toda a região. O 

parâmetro para aferição da constitucionalidade 
reside no respeito à divisão de 

responsabilidades entre municípios e estado. É 
necessário evitar que o poder decisório e o 
poder concedente se concentrem nas mãos de 

um único ente para preservação do 
autogoverno e da autoadministração dos 

municípios. Reconhecimento do poder 
concedente e da titularidade do serviço ao 
colegiado formado pelos municípios e pelo 

estado federado. A participação dos entes nesse 
colegiado não necessita de ser paritária, desde 

que apta a prevenir a concentração do poder 
decisório no âmbito de um único ente. A 
participação de cada Município e do Estado deve 

ser estipulada em cada região metropolitana de 
acordo com suas particularidades, sem que se 

permita que um ente tenha predomínio 
absoluto. Ação julgada parcialmente procedente 
para declarar a inconstitucionalidade da 

expressão a ser submetido à Assembleia 
Legislativa constante do art. 5º, I; e do § 2º do 

art. 4º; do parágrafo único do art. 5º; dos 
incisos I, II, IV e V do art. 6º; do art. 7º; do 
art. 10; e do § 2º do art. 11 da Lei 

Complementar n. 87/1997 do Estado do Rio de 
Janeiro, bem como dos arts. 11 a 21 da Lei n. 

2.869/1997 do Estado do Rio de Janeiro. 6. 
Modulação de efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade. Em razão da necessidade 
de continuidade da prestação da função de 
saneamento básico, há excepcional interesse 

Não pode ter concentração de poder nas mãos de um ente federado



Pedro Figueiredo 
Advogado - OAB-RS 19.093 

 
social para vigência excepcional das leis 
impugnadas, nos termos do art. 27 da Lei n. 

9868/1998, pelo prazo de 24 meses, a contar 
da data de conclusão do julgamento, lapso 

temporal razoável dentro do qual o legislador 
estadual deverá reapreciar o tema, constituindo
 modelo de prestação de 

saneamento básico nas áreas de integração 
metropolitana, dirigido por órgão colegiado com 

participação dos municípios pertinentes e do 
próprio Estado do Rio de Janeiro, sem que haja 

concentração do poder decisório nas mãos de 
qualquer ente”. (STF - ADI: 1842 RJ, Relator: 
Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 

06/03/2013, Tribunal Pleno, Data de 
Publicação: DJe-181 DIVULG 13-09-2013 

PUBLIC 16-09-2013 EMENT VOL- 02701-01 PP-
00001) 

  

No âmbito o STJ também essa competência municipal restou 

afirmada, inclusive em diversos precedentes em que se tentou 

afirmar a responsabilidade de autoridades federais e a competência 

da Justiça Federal, que restou declinada à estadual, conforme se 

vê, dentre outros, pelo precedente cuja ementa é abaixo 

transcrita: 

 
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO 

DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE 

DIRETOR DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO 
(SABESP). FORNECIMENTO DE ÁGUA. COMPETÊNCIA 

DA JUSTIÇA ESTADUAL. 

1. Trata-se de conflito negativo de competência 
instaurado entre o Juízo Federal da 1º Vara de Assis – 
SJ/SP e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

Os autos versam sobre o mandado de segurança 
impetrado contra ato do Diretor da Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp, 
por meio do qual se almeja o restabelecimento do 
fornecimento de água na residência da autora. Ao 

declinar da competência, o Tribunal Estadual 
asseverou ser da competência da Justiça Federal a 

apreciação de ação mandamental contra ato de 
concessionária de serviço público delegado pela União. 

O Juízo Federal afirmou não se tratar de serviço 
delegado pela União, mas de natureza local, a 
ser executado diretamente pelos municípios, de 

Essa decisão já está tomada sobre o RJ que se assemelha com o RS?
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forma direta ou mediante concessão (art. 30, V, 
CF/88). 

2. O artigo 21 da Constituição Federal registra a 
competência administrativa da União, não se 

encontrando em seu rol a delegação do fornecimento 
de água à população. 
3. O art. 30, da Constituição Federal, em seu 

inciso V, estabelece ao Município a organização e 

prestação, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, dos serviços públicos 

de interesse local. 
(...) 

Reporto-me às razões expostas pelo Juízo Federal 
suscitante, por tê-las como fundamento para decidir 
(fls. 35/36): 

O serviço público de fornecimento de água é de 

natureza local, a ser executado diretamente 
pelos municípios, de forma direta ou mediante 

concessão (artigo 30, V, da Constituição 
Federal), e não serviço público federal delegado, pois 
não está inserido no rol dos incisos I a XXV, do artigo 

21 da Constituição Federal, que tratam da 
competência administrativa da União, não havendo o 

seu interesse na demanda. Consequentemente, o 
responsável pela pessoa jurídica executante de 
tal serviço público é autoridade municipal, assim 

também considerado, por extensão, o agente de 
pessoa jurídica concessionária de serviço 

público municipal, condição preenchida pelo Diretor 
da Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo - SABESP, que praticou o ato impugnado”. 

(STJ – CC: 86489 SP 2007/0121948-5, Relator: 

Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 
12/09/2007, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, DJe: 24.09.2007). 

 
Outro não é o entendimento do Tribunal de Contas da União, 

conforme entendimento que veio a ser consolidado e que se 

refletiu, dentre outros, no seguinte precedente: 

 
“SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E CONTROLE, DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS. SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS. CONCESSÕES E 

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS. CONHECIMENTO. 
ANTENDIMENTO INTEGRAL. CIÊNCIA. 
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ENCERRAMENTO. 
(...) 

ACORDAM os Ministro do Tribunal de Contas da União, 

reunidos em sessão do Plenário, ante as razões 
expostas pelo relator, com fundamento no art. 38, II, 
da Lei 8.443/1992 em: 

(...) 

9.2 informar à Comissão de Fiscalização Financeira e 
Controle da Câmara dos Deputados que: 

9.2.1 a regulação econômica dos contratos de 
concessões de serviços públicos de saneamento, 

inclusive a apuração do seus equilíbrios 
econômico-financeiros compete às agências 

reguladoras estaduais ou municipais, conforme o 
caso (conforme definiu o Supremo Tribunal 
Federal no julgamento da Adin 1.842- RJ, de 

16/09/2013), e o controle externo compete aos 
tribunais de contas estaduais ou municipais que 

lhes têm jurisdição”. 
(TCU. Acórdão nº 2.051/2015-Plenário, Ministro 
Relator: Weder de Oliveira. DJe: 19/08/2015) 

(Grifamos) 

 
Sem adentrar em aspectos históricos, a verdade é que desde 

que o programa PLANASA foi instituído, estimulando a criação de 

empresas públicas e sociedades de economia mista para o serviço 

de saneamento básico, com a prestação definida em contratos de 

programa, houve uma certa inversão do núcleo decisório no âmbito 

dos serviços.  Embora o Poder Concedente fosse reconhecidamente 

o Município, a maioria dos contratos era firmada segundo o padrão 

da entidade estadual prestadora, sem que os Municípios pudessem 

ter maior inserção modificativa dos acordos.  

No Rio Grande do Sul este fenômeno foi visível.  A CORSAN, 

que teve sua criação num modelo que pressupunha participação 

municipal, acabou tendo um centralismo decisório estadual que é 

notado até hoje.  Pouquíssima ingerência dos municípios é viável 

dentro da Companhia, cuja estrutura acabou por se tornar 

engessada e com dificuldades de realizar com eficiência as 

atividades ínsitas ao seu fim.  Deve-se registrar que não foram 



Pedro Figueiredo 
Advogado - OAB-RS 19.093 

 
poucos os esforços de diversos governos estaduais no sentido de 

alterar este quadro, a maioria sem sucesso para mudar o status 

quo.   

Neste ponto, o atual esforço do Estado do Rio Grande do Sul 

em realizar um processo de desestatização da Companhia tem 

grandes méritos, o que aqui se reconhece, em especial pelos 

comandos do Novo Marco Legal do Saneamento, como se verá a 

seguir.  No entanto, como se demonstrará, não se pode fazer uma 

regionalização pautada exclusivamente no processo de 

desestatização. Esta não é um fim em si mesmo. 

Para além disso, o último diagnóstico do IBGE quanto aos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, de 

2017, demonstrou que nesta área o Rio Grande do Sul teve 

crescimento baixíssimo, desproporcional inclusive ao obtido em 

outras áreas. Certamente a omissão da CORSAN no cumprimento 

de seu mister, que historicamente veio ocorrendo, foi elemento 

fundamental para que esse quadro tivesse ocorrido. Aqui cabe 

trazer à luz a afirmação expressamente feita naquele documento: 
“Na Região Sul, o avanço foi bem mais tímido, 

contrastando com outros indicadores socioeconômicos 
da Região, que, em geral, são positivos em relação ao 

restante do País. Durante a fase da coleta da pesquisa, 
verificou-se que, nos Estados de Santa Catarina e do 
Rio Grande do Sul, é comum a existência de coleta de 

esgoto por redes pluviais, às vezes sob a condição dos 
próprios domicílios tratarem seu esgoto previamente 

em fossas sépticas individuais. De fato, a pesquisa 
simplificada do Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento - SNIS 2017, do Ministério do 
Desenvolvimento Regional, revela que esses dois 
Estados registraram as maiores frequências e 

proporções de Municípios onde há coleta de esgoto por 
meio de galerias pluviais: 51 em Santa Catarina 

(11,5%) e 57 no Rio Grande do Sul (17,3%). Esses 
números, no entanto, tendem a ser maiores, dado que 
a participação no SNIS é voluntária e, provavelmente, 

menor no caso desses sistemas mais simples”.2 

 

Aqui está a fonte dos 17,3%. Será que é isso mesmo?
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A título de exemplo, no Município de Erechim houve inclusive 

sentença judicial transitada em julgado que declarou a nulidade do 

contrato de programa e impôs o rompimento do vínculo com a 

companhia estadual por conta de grave descumprimento, com o 

estabelecimento da determinação de estruturação de nova 

concessão7. 

Com a chegada do Novo Marco Legal há estímulos à 

concessão dos serviços e à regionalização, como se verá no 

próximo item. 

 

IV – Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico e a 

indução à concessão e regionalização dos serviços 

 

Desde que entrou em vigor a Lei nº 11.445, de 07 de janeiro 

de 2007, foram estabelecidas importantes regras que passaram a 

exigir dos entes federativos objetivos de universalização e de 

qualidade nos serviços de saneamento que poderiam ter um papel 

transformador da realidade dos Municípios, se levados a efeito. 

Esta lei veio sendo aprimorada, mas sempre no sentido de cada 

vez mais dar aos Municípios a escolha em relação aos seus serviços 

e retirar a forte dependência que se fez em relação às Companhias 

estaduais. Esse movimento foi flagrado, ainda no início do século 

XXI, dentre outros, por Carvalho Pinto, que afirmou: 

 
“Há uma tendência de ampliação da participação 

da iniciativa privada na prestação dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. 
Essa participação ocorre principalmente pela 

celebração de contratos de concessão de 
serviço público com os Município, em 

                                                           
7Apelação Cível Nº 70067671933, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relatora: Marilene Bonzanini, Julgado em 25/02/2016.  

Comentário tendenciosamente colocado para evitar de dizer que é para privatizar.
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substituição às companhias estaduais”8. 

(Grifamos) 

 

Com a recente aprovação do Novo Marco Legal do 

Saneamento Básico, através da Lei nº 14.026, de 15 de julho de 

2020, os objetivos antes referidos foram ainda mais explicitados, de 

forma a viabilizar melhorias nas atividades voltadas à prestação 

desse serviço. 

No âmbito do projeto de lei que culminou no do Novo Marco 

Legal do Saneamento Básico houve inicial inclusão de regras que, 

no interesse de companhias estaduais de abastecimento de água e 

saneamento garantiriam a continuidade de diversos contratos de 

programa. Essas regras acabaram por ser vetadas, exatamente 

com a intenção de encerrar o ciclo que se iniciara desde a 

implementação do já referido programa PLANASA. Sobre este veto, 

o parecerista, juntamente com FIGUEIRÓ, publicou artigo em que 

menciona as consequências do veto.  Nele sustenta-se: 

“Vale, ainda, tratar de dois vetos que dizem 
respeito aos chamados contratos de programa. Os 
vetos aos parágrafos 6º e 7º do artigo 14 têm 

justificativas jurídicas e econômicas. Do ponto de vista 
legal, pregam uniformidade no sistema de concessões 
e permissões de serviços públicos que estão 

disciplinados na Lei Geral de Concessões – Lei 
8787/95 – que tem sua fonte constitucional no art. 

175 da Constituição da República. Essa uniformidade 
sistemática é indispensável para dar segurança 
jurídica aos investidores, em especial porque o próprio 

contrato de parceria público-privada a que se refere a 
Lei 11.079/2004 foi concebido sobre o regime de 

concessões, ainda que um dos modelos, o de 
concessão administrativa, que é mais propriamente 
uma prestação de serviço, tenha sido artificialmente 

jogado para dentro do conceito de concessão para que 
se pudesse valer das regras próprias da lei das 

Parcerias Público-Privadas (PPPs). Mas é relevante 
referir que o veto traz conforto em relação aos 

                                                           
8
CARVALHO PINTO, Victor. A privatização do Saneamento Básico. Consultora 

Legislativa Brasília 2003, p. 11.  

Regras vetadas
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possíveis modelos a serem utilizados nas licitações e 
contratos que disciplinarão as relações jurídicas entre o 

Poder Concedente, os concessionários e os usuários 
dos serviços de saneamento. Apesar disso, não está 

diretamente afastada a utilização de alguns modelos 
de contratação que hoje podem ser utilizados, como o 
da locação de ativos, desde que a regra do respectivo 

Poder Concedente dê abertura a esse tipo de 
contratação. 

Já sob a ótica econômica, o veto foi adequado. 

Fazer a segregação da receita oriunda de tarifa e de 
outras fontes, em contratos de longa duração, 
demandaria a realização de cálculos intermináveis, 

que poderiam ter que ser resolvidos no Poder 
Judiciário, em morosos processos. Ademais, como se 

sabe, a tarifa é preço público, e como tal, leva em 
consideração todos os elementos de custo e de 
remuneração dos concessionários, mas também 

elementos jurídico-políticos que podem ter impacto no 
preço cobrado dos usuários do serviço público. Não 

faltam exemplos no modelo federativo brasileiro de 
entes concedentes que suspendem aumentos tarifários 
que seriam necessários por razões de ordem fática ou 

política. Se um reajuste não foi feito no momento 
estipulado contratualmente, isto já traz consequências 

em todo o contrato e nos cálculos futuros a serem 
levados em consideração. 

Ainda do ponto de vista econômico, há já 

natural dificuldade na avaliação dos bens 
reversíveis, que são aqueles adquiridos pelos 

prestadores dos serviços e que reverterão ao poder 
concedente ao fim do contrato. Também aqui a 
possibilidade de intermináveis discussões acerca do 

valor desses bens, tornaria inviável a utilização desses 
parágrafos. A regra vedada contrastava com a 

realidade. Raríssimos municípios brasileiros teriam 
condições de assumir a prestação dos serviços. Deixar 
esse dispositivo, com tal grau de dificuldade jurídica 

de aplicação, só serviria para dar discurso político a 
quem não quer enfrentar os desafios que a realidade 

traz no âmbito do saneamento. Também de grande 
impacto foi o veto no artigo 16. O veto aqui traz uma 

enorme dificuldade para as empresas públicas e 
sociedades de economia mista estaduais, prestadoras 
do serviço público municipal de saneamento básico, 

que tinham a perspectiva de manter os seus contratos 
e atuar por mais trinta anos nos municípios em que 

prestam suas atividades, sem a necessidade de se 
submeter a procedimento licitatório. A justificativa do 
veto foi o excessivo tempo de prorrogação previsto na 

regra e a limitação à livre concorrência, que é 
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fundamento para a concessão dos serviços de 
saneamento. A partir de agora, essas entidades da 

administração indireta estadual terão dificuldades em 
negociar com os municípios prazos e condições para a 

manutenção dos seus serviços. E, ainda que não tenha 
afirmado expressamente, o veto dá o adequado 
tratamento constitucional à obrigatoriedade de 

estarem essas entidades, dotadas de personalidade 
jurídica de direito privado, em igualdade de condições 

com a iniciativa privada na prestação dos seus 
serviços, tendo em vista o caráter de excepcionalidade 

da exploração de atividade econômica direta pelo 
poder público e a regra expressa do art.173 e 
parágrafos, da Constituição da República Federativa 

do Brasil. 

Aliás, não é demais lembrar que a Lei 13.303, 
de 2016, que disciplinou as empresas públicas e 

sociedades de economia mista, destacou esse caráter 
de direito privado e fortaleceu os mecanismos de 

controle interno e de compliance para tentar diminuir 
a tentação de captura política dessas entidades. Nesse 
instrumento normativo, o necessário atendimento aos 

padrões de mercado está afirmado e o alinhamento 
com os normativos das sociedades comerciais 

impostos. A empresa pública e a sociedade de 
economia mista que não se modernizarem e não 
tiverem eficiência e competitividade, no âmbito do 

saneamento, provavelmente tenderão a ser 
privatizadas. 

Da mesma forma, o veto traz conformidade à 
obrigatoriedade de licitação como condição para a 
delegação da prestação dos serviços públicos por 

concessão ou permissão, como estabelece o já citado 
artigo 175 da Lei Maior. A extensão do prazo por 

período tão longo, como previsto no projeto 
originário,inviabilizaria a concretização daquela regra 
tão importante para a execução por terceiros dos 

serviços públicos”9. 

 

Neste particular, cabe referir que a jurisprudência nacional já 

vem se posicionando no sentido de que a licitação deve ser o 

caminho buscado pelos Municípios na execução dos serviços de 

saneamento básico. Exemplo dessa tendência está na decisão 

                                                           
9
 FIGUEIRÓ, Fabiana, e Figueiredo, Pedro Henrique Poli de. É necessária uma 

definição sobre os vetos ao Novo Marco Legal do Saneamento. CONJUR, 2020. 

Disponível em ConJur - Figueiró e Figueiredo: Os vetos ao novo Marco do 

Saneamento. 

https://www.conjur.com.br/2020-dez-18/figueiro-figueiredo-vetos-marco-saneamento
https://www.conjur.com.br/2020-dez-18/figueiro-figueiredo-vetos-marco-saneamento
https://www.conjur.com.br/2020-dez-18/figueiro-figueiredo-vetos-marco-saneamento
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tomada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que entendeu 

nulo contrato firmado sem licitação, sob a denominação de 

convênio. 

 

“CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO 

POPULAR VISANDO À ANULAÇÃO DO CONVÊNIO E DO 
CONTRATO DE PROGRAMA CELEBRADOS ENTRE O 
ESTADO RIO DE JANEIRO, O MUNICÍPIO DE VALENÇA 

E A COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOSTOS. 
AGRAVO RETIDO MANEJADO PELA CEDADE. 

 
Está evidenciado que os demandados se valeram de 

instrumento contratual inadequado, qual seja, um 
Convênio de Cooperação, que não está moldado nos 

contornos do instituto do “convênio”, traduzindo, isto 
sim, verdadeiro contrato de concessão, descumprindo 

as regras da Lei nº 11.445/2007, que dispõe sobre as 
Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico. 
(...) 

Nada obstante a roupagem dada pelos réus à 
avença em comento, nominando-a de convênio, 

disso não se trata, posto que se cuida de 
verdadeiro contrato, certo que a delegação dos 

serviços de fornecimento de água e tratamento 
de esgoto sanitário deve ser formalizada através 

de contrato, vedada a disciplina por convênio, 
contrato de programa ou termos de parceria. 

(...) 

Restou evidente que o Convênio de Cooperação e o 

Contrato de Programa firmado pelos réus foram uma 
manobra engendrada, um subterfúgio para mascarar a 

necessidade de delegação dos serviços através de 
prévio procedimento licitatório, a implicar a invalidade 

dos ajustes, como bem delineado na sentença”. 
(TJ-RJ - APL: 0007059272009811900064 RIO DE 
JANEIRO VALENÇA 2. VARA, Relator: CAMILO RIBEIRO 

RULIERE, Data de Julgamento: 24/05/2016, Primeira 
Câmara Cível, DJe: 01/06/2016) 

 

No que diz respeito à regionalização, o novo Marco não foi 

um exemplo de clareza.  Trouxe aos gestores públicos e 

operadores do Direito muitas dúvidas que muito possivelmente 

venham a ter nos Tribunais a sua elucidação.   A ausência de uma 

É cediço que há dúvidas sobre como executar a regionalização



Pedro Figueiredo 
Advogado - OAB-RS 19.093 

 
regra de transição aliada ao estabelecimento de prazos estreitos 

para a formatação de blocos regionais com o grau de maturidade 

que os serviços de saneamento impõem são fatores que colocam os 

gestores municipais numa situação em que a decisão tem que ser 

tomada imediatamente, com reflexos relevantes nas próximas 

décadas. 

Trazendo alterações à Lei nº 11.445, de 2007, o Novo Marco, 

após ter estabelecido uma série de competências de características 

nacionais de regulação para a Agência Nacional de Águas e 

Saneamento Básico – ANA, em especial a de estabelecimento pela 

agência de normas de referência quanto ao saneamento básico 

(art. 4º-A), teve especial preocupação em disciplinar o saneamento 

sob a ótica dos entes federados subnacionais, com ênfase à 

titularidade dos serviços, sua responsabilidade e sobre a prestação 

regionalizada, em seus arts. 8º, 8º-A e 8º -B. 

Art. 8º Exercem a titularidade dos serviços públicos de 
saneamento básico:  

I - os Municípios e o Distrito Federal, no caso de 
interesse local;  

II - o Estado, em conjunto com os Municípios que 

compartilham efetivamente instalações operacionais 
integrantes de regiões metropolitanas, aglomerações 
urbanas e microrregiões, instituídas por lei 

complementar estadual, no caso de interesse comum.  

§ 1º O exercício da titularidade dos serviços de 
saneamento poderá ser realizado também por gestão 

associada, mediante consórcio público ou convênio de 
cooperação, nos termos do art. 241 da Constituição 
Federal, observadas as seguintes disposições:  

I - fica admitida a formalização de consórcios 
intermunicipais de saneamento básico, exclusivamente 
composto de Municípios, que poderão prestar o serviço 

aos seus consorciados diretamente, pela instituição de 
autarquia intermunicipal;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm#art8.0
Importante posicionamento
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II - os consórcios intermunicipais de saneamento básico 
terão como objetivo, exclusivamente, o financiamento 

das iniciativas de implantação de medidas estruturais de 
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, 

limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e 
manejo de águas pluviais, vedada a formalização de 
contrato de programa com sociedade de economia mista 

ou empresa pública, ou a subdelegação do serviço 
prestado pela autarquia intermunicipal sem prévio 

procedimento licitatório.  

§ 2º Para os fins desta Lei, as unidades regionais de 
saneamento básico devem apresentar sustentabilidade 

econômico-financeira e contemplar, preferencialmente, 
pelo menos 1 (uma) região metropolitana, facultada a 
sua integração por titulares dos serviços de saneamento.  

§ 3º A estrutura de governança para as unidades 

regionais de saneamento básico seguirá o disposto na 
Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 (Estatuto da 

Metrópole) .  

§ 4º Os Chefes dos Poderes Executivos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderão 

formalizar a gestão associada para o exercício de 
funções relativas aos serviços públicos de saneamento 
básico, ficando dispensada, em caso de convênio de 

cooperação, a necessidade de autorização legal.  

§ 5º O titular dos serviços públicos de saneamento 
básico deverá definir a entidade responsável pela 

regulação e fiscalização desses serviços, 
independentemente da modalidade de sua prestação.” 
(NR)  

“Art. 8º-A. É facultativa a adesão dos titulares dos 
serviços públicos de saneamento de interesse local às 
estruturas das formas de prestação regionalizada.”  

“Art. 8º-B. No caso de prestação regionalizada dos 

serviços de saneamento, as responsabilidades 
administrativa, civil e penal são exclusivamente 

aplicadas aos titulares dos serviços públicos de 
saneamento, nos termos do art. 8º desta Lei. 

 

Importante mencionar, também neste particular, que a Lei nº 

14.026, de 2020, trouxe conceitos relacionados a essas exigências 

legais, que induzem a regionalização, em especial no art. 3º, II e VI. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13089.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13089.htm
Que coisa esquisita. Como operar um consórcio assim?

Opa. Como assim, dispensa de autorização legal?

Isso vale para qualquer caso. A AGERGS agradece.
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Art. 3º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: 

II - gestão associada: associação voluntária entre entes 

federativos, por meio de consórcio público ou convênio de 

cooperação, conforme disposto no art. 241 da Constituição 

Federal;  

VI - prestação regionalizada: modalidade de prestação 

integrada de um ou mais componentes dos serviços 

públicos de saneamento básico em determinada região cujo 

território abranja mais de um Município, podendo ser 

estruturada em:  

a) região metropolitana, aglomeração urbana ou 

microrregião: unidade instituída pelos Estados mediante lei 

complementar, de acordo com o § 3º do art. 25 da 

Constituição Federal , composta de agrupamento de 

Municípios limítrofes e instituída nos termos da Lei nº 

13.089, de 12 de janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole);  

b) unidade regional de saneamento básico: unidade 

instituída pelos Estados mediante lei ordinária, constituída 

pelo agrupamento de Municípios não necessariamente 

limítrofes, para atender adequadamente às exigências de 

higiene e saúde pública, ou para dar viabilidade econômica 

e técnica aos Municípios menos favorecidos;  

c) bloco de referência: agrupamento de Municípios não 

necessariamente limítrofes, estabelecido pela União nos 

termos do § 3º do art. 52 desta Lei e formalmente criado 

por meio de gestão associada voluntária dos titulares; 

Uma leitura mais restritiva desses conceitos, e com a intenção 

de trazer os Municípios para dentro do modelo de regionalização 

estabelecido nos projetos de lei que apresentou à Assembleia 

Legislativa, levou a que o Estado do Rio Grande do Sul defendesse, 

em reuniões oficiais com Prefeitos, o entendimento no sentido de que 

a prestação regionalizada não abrangeria a gestão associada10.   

Tal linha de interpretação examina o texto fora do seu contexto 

e isso não é o adequado em termos de interpretação jurídica.  

Conforme GRAU, 

                                                           
10

 Na reunião realizada por iniciativa da Assembleia Legislativa, no dia 06 de agosto de 2021, esta linha 
de interpretação foi defendida pelo eminente Procurador do Estado e jurista Juliano Heinen. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13089.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13089.htm
Notório engano ou oportuno engano do governo Leite via o procurador adjunto da secretaria de meio ambiente
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A interpretação do direito é interpretação do direito, 

no seu todo, não de textos isolados, desprendidos 
do direito. 

Não se interpreta o direito em tiras, aos pedaços. 

A interpretação de qualquer texto de direito impõe 
ao intérprete, sempre, em qualquer circunstância, o 

caminhar pelo percurso que se projeta a partir dele 
- do texto - até a Constituição. Um texto de direito 

isolado, destacado, desprendido do sistema jurídico, 
não expressa significado normativo algum11. 

Os conceitos do art. 3º não podem ser afastados de sua 

inserção no texto legal.  A gestão associada foi tratada no art. 8º, 

quando seu § 1º admitiu essa forma de atuação e garantiu a 

titularidade, observadas as condições estabelecidas nos respectivos 

incisos.   

Ademais disso, a interpretação que afastasse a possibilidade de 

se interpretar a prestação regionalizada pela iniciativa municipal, 

levaria à inconstitucionalidade da norma legal, já que afastaria 

totalmente o titular dos serviços de promover o que a Constituição 

admite, que é a gestão associada, colocando a exclusividade ao 

Estado e, subsidiariamente, à União, no estabelecimento da forma de 

organização para a prestação dos serviços do saneamento básico.  

Isso porque a Lei, ao estimular a regionalização, condicionou 

sua estruturação ao alcance de financiamento e transferência de 

recursos.  No art. 50, VII, VII e IX, estabeleceu dentre os requisitos, 

de acesso a recursos e financiamentos nacionais, a estruturação de 

prestação regionalizada, no prazo de 180 dias, com adesão ou 

constituição de estrutura de governança federativa. 

Art. 50.  A alocação de recursos públicos federais e os 

financiamentos com recursos da União ou com recursos geridos 

ou operados por órgãos ou entidades da União serão feitos em 

conformidade com as diretrizes e objetivos estabelecidos nos 

arts. 48 e 49 desta Lei e com os planos de saneamento básico 

e condicionados: 

VII - à estruturação de prestação regionalizada;       

                                                           
11

 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito, São Paulo, 
Malheiros, 2009, p. 23-60. 

Muito bem. Vivendo e aprendendo.

Importantíssimo trecho que comprova o condicionamento do financiamento federal, direta ou indiretamente
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VIII - à adesão pelos titulares dos serviços públicos de 

saneamento básico à estrutura de governança correspondente 

em até 180 (cento e oitenta) dias contados de sua instituição, 

nos casos de unidade regional de saneamento básico, blocos de 

referência e gestão associada; e 

X - à constituição da entidade de governança federativa no 

prazo estabelecido no inciso VIII do caput deste artigo. 

Essas regras relacionadas à transferência de recursos e à 

obtenção de financiamentos federais acabaram sendo 

regulamentadas pelo Decreto nº 10.588, de 2020, que trouxe a regra 

no art. 2º e a exceção no art. 8º.   

Art. 2º  A prestação regionalizada de serviços de saneamento 

visa à geração de ganhos de escala e à garantia da 

universalização e da viabilidade técnica e econômico-financeira 

dos serviços, com uniformização do planejamento, da 

regulação e da fiscalização. 

§ 1º  Para fins de alocação de recursos públicos federais e de 

financiamentos com recursos da União, ou com recursos 

geridos ou operados por órgãos ou entidades da União, será 

considerada cumprida a exigência de prestação regionalizada: 

I - na hipótese de região metropolitana, aglomeração urbana 

ou microrregião, com a aprovação da lei complementar 

correspondente; 

II - na hipótese de unidade regional de saneamento básico, 

com a declaração formal, firmada pelo Prefeito, de adesão aos 

termos de governança estabelecidos na lei ordinária; ou 

III - na hipótese de bloco de referência, com a assinatura de 

convênio de cooperação ou com a aprovação de consórcio 

público pelo ente federativo. 

§ 2º  Os consórcios públicos para abastecimento de água e 

esgotamento sanitário existentes, na forma prevista na Lei nº 

11.107, de 6 de abril de 2005, e a gestão associada decorrente 

de acordo de cooperação poderão ser reconhecidos como 

unidades regionais ou blocos de referência, desde que não 

abranjam Municípios integrantes de regiões metropolitanas e 

que não prejudiquem a viabilidade econômico-financeira da 

universalização e da regionalização da parcela residual de 

Municípios do Estado. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm
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 ... 

Art. 8º  O disposto nos incisos VII, VIII e IX do caput do art. 

50 da Lei nº 11.445, de 2007, aplica-se aos contratos de 

concessão e de parcerias público-privadas precedidos de 

licitação, nos termos do disposto no art. 175 da Constituição, 

firmados posteriormente à data de publicação deste Decreto, 

exceto às concessões e parcerias público-privadas que: 

I - tenham sido licitadas ou submetidas à consulta pública 

anteriormente à data de publicação deste Decreto; ou   

(Redação dada pelo Decreto nº 10.710, de 2021)  

II - sejam objeto de estudos já contratados pelas instituições 

financeiras federais anteriormente à data de publicação deste 

Decreto. 

Note-se que o § 2º do art. 2º expressamente admite o 

consórcio público e o convênio de cooperação como modelos aptos a 

serem considerados unidades regionais e blocos de referência, o que 

demonstra a adequação da interpretação dada em relação ao já 

referido art. 8º, § 1º, da Lei 11.445, de 2007, com as alterações 

advindas no Novo Marco do Saneamento.  

A restrição trazida pelo § 2º do art. 2º, no sentido de que não 

abranjam Municípios integrantes de regiões metropolitanas, deve ser 

vista no seu contexto, já que (i) aqui se trata de regiões 

metropolitanas instituídas para os fins do Novo Marco do 

Saneamento, que não é o modelo adotado pelo Estado do Rio Grande 

do Sul; e (ii) se entendida como também abarcando municípios que 

já integravam regiões metropolitanas cujos fins e vocação não é o 

saneamento, levaria à inconstitucionalidade da restrição do Decreto, 

quer por afronta ao princípio federativo, quer por negar vigência ao 

art. 241 da Constituição Republicana. 

Feitas essas considerações, é importante ressaltar que, no 

modelo federativo sui generis adotado na Constituição Federal, as 

competências de autolegislação, autogoverno e auto-organização 

dadas ao Município permitem que tenham a escolha sobre a forma 

como irão estabelecer a sua forma de prestação dos serviços de 

saneamento, com possibilidade de união com outros entes 

congêneres para o exercício dessas competências. Aliás, o STF, na 

decisão cuja ementa foi transcrita anteriormente, na ADI 1.842, 

afirmou que “para o adequado atendimento do interesse comum, a 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2021/Decreto/D10710.htm
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integração municipal do serviço de saneamento básico pode ocorrer 

tanto voluntariamente, por meio de gestão associada, empregando 

convênios de cooperação ou consórcios públicos, consoante o arts. 3º, 

II, e 24 da Lei Federal 11.445/2007 e o art. 241 da Constituição 

Federal, como compulsoriamente, nos termos em que prevista na lei 

complementar estadual que institui as aglomerações urbanas”. 

Passa-se, então ao modelo de regionalização que o Estado do 

Rio Grande do Sul está, por projetos de lei, a propor. 

 

V – Dos projetos de lei de regionalização e as amarras ao 

exercício da competência municipal que eles ensejam 

 

Para os fins deste Parecer, analisar-se-ão dois projetos de lei 

que foram encaminhados à Assembleia Legislativa do Estado do Rio 

Grande do Sul e seus pressupostos.  Trata-se dos projetos de lei nºs. 

210 e 234/2021, elaborados com o intuito de promover a 

regionalização dos serviços de saneamento.  O primeiro cria a URSB 

(Unidade Regional de Saneamento Básico) Central e o outro a URSB 

Sul, a URSB Nordeste e a URSB Noroeste e Litoral Norte.  Nos dois 

projetos, a ementa ressalta a função de ser o instrumento de 

atendimento ao art. 3º, VI, da Lei 11.445, de 2007, com as 

alterações procedidas pelo Novo Marco (prestação regionalizada), e 

“com o objetivo propiciar viabilidade técnica e econômico-financeira 

ao bloco e garantir, mediante a prestação regionalizada, a 

universalização dos serviços públicos de abastecimento de água 

potável e de esgotamento sanitário”. 

No Anexo Único, os projetos trazem relação de Municípios que 

os integrariam, e estabelecem o prazo de 180 dias para que a adesão 

ocorra. O critério claramente escolhido pelo Governo do Estado foi o 

da presença da CORSAN.  Invocando até mesmo a histórica prestação 

dos serviços sob as luzes do PLANASA, na exposição de motivos, o 

objetivo passou a ser a indisfarçada intenção dos projetos de dar 

garantia da continuidade aos contratos da CORSAN.  Neste particular, 

o Estado mudou o plano que se continha nas suas apresentações 

iniciais, que fazia a divisão em 3 regiões hidrográficas e 25 bacias 

hidrográficas, a indicar a localização das fontes de captação como 

possível critério agregador. 
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Nenhum fator, quer de proximidade geográfica, quer de fatores 

de ligação para projetos estaduais comuns, como ocorre no âmbito 

das regiões dos COREDES, foi o escolhido, mas apenas a divisão de 

um bloco que une os que já têm contratos com a CORSAN, para o 

qual o regime de urgência é requerido, e os demais blocos em regiões 

sem uma ligação em comum, mas para tentar manter critérios 

tarifários semelhantes. 

Dessa forma, a intenção de garantir viabilidade técnica foi 

diminuída em função da intenção de ter viabilidade econômico-

financeira.  E mais, trouxe elementos de predominância decisória que 

permitem ao Estado exercer o controle decisório das deliberações 

tomadas nos blocos regionais.  Ao estabelecer as competências do 

Bloco Regional, trouxeram os projetos competências, no art. 3º, que 

são as mais relevantes no âmbito do saneamento básico, sendo que, 

no modelo de governança, o Estado poderá ter até 50% (cinqüenta 

por cento) de participação, conforme art. 7º. 

Art. 3º Compete a cada unidade regional de que trata 
esta Lei: 

I - organizar, planejar, regular, fiscalizar e prestar, 
direta ou indiretamente, os serviços de abastecimento de 

água potável e de esgotamento sanitário; 
II – formular a política pública de saneamento básico do 
bloco, em consonância com o disposto no art. 9º da Lei 

Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007; 
III - instituir e acompanhar a execução do plano regional 

de saneamento básico, observadas as diretrizes 
constantes do art. 17 da Lei Federal nº 11.445, de 05 de 
janeiro de 2007, abarcando objetivos, metas e 

prioridades de interesse regional, compatibilizando-os 
com os objetivos do Estado do Rio Grande do Sul e dos 

municípios que integram a unidade regional; 
IV - elaborar, propor e apreciar planos, programas e 
projetos, públicos ou privados, relativos à realização de 

obras, empreendimentos e atividades que apresentem 
impacto regional; 

V - analisar e encaminhar propostas de cunho regional, 
como recomendações ao plano plurianual, à lei de 
diretrizes orçamentárias e à lei orçamentária anual do 

Estado do Rio Grande do Sul e dos Municípios que 
compõem cada uma das Unidades Regionais de Serviços 

de Saneamento Básico - URSB criadas por esta lei; 
VI - comunicar aos órgãos ou entidades federais que 
atuem em cada unidade regional as deliberações acerca 

dos planos relacionados a serviços por eles realizados; 
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VII - propor a instituição de mecanismos que fortaleçam 
a capacidade de regulação técnica e econômica dos 

serviços de saneamento básico, na área de abrangência 
de cada unidade regional; 

VIII - atuar junto a associações comunitárias e 
multicomunitárias, para viabilizar o acesso ao 
abastecimento de água potável e ao esgotamento 

sanitário no meio rural.      
... 

Art. 7º A estrutura de governança de cada uma das 
Unidades Regionais de Serviços de Saneamento Básico - 

URSB será constituída e regulamentada por meio dos 
instrumentos de gestão associada interfederativa, 
assegurando a todos os titulares integrantes a 

representação e a participação em órgão colegiado 
dotado, no mínimo, de funções consultivas e de 

fiscalização, ao qual deverá ser disponibilizado acesso 
integral e permanente a todas as informações referentes 
à prestação dos serviços públicos. 

§ 1° A governança interfederativa de que trata o caput 
adotará formato simplificado para a gestão dos serviços 

titularizados por seus integrantes. 
§ 2° A representatividade e o peso de cada componente 
nas deliberações do órgão colegiado a que se refere o 

caput deste artigo observará a proporcionalidade, com 
base no critério populacional, assegurado ao Estado até 

50% (cinquenta por cento) dos votos. 
§ 3° Ao órgão colegiado de que trata o caput deste 
artigo, além de outras atribuições conferidas nos 

instrumentos de gestão associada, compete: 
I - aprovar a encampação dos serviços públicos de 

saneamento pelo respectivo ente titular, após verificado 
o prévio e integral pagamento da indenização devida ao 
concessionário em decorrência dos investimentos em 

infraestrutura de saneamento executados na área da 
concessão e não amortizados, sem prejuízo da 

observância das demais disposições legais e contratuais 
aplicáveis; 

II - aprovar o plano regionalizado de saneamento básico, 
que será elaborado nos termos do art. 17 da Lei Federal 
n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007, devendo dispor 

sobre o planejamento integrado dos serviços prestados 
em cada unidade 

III - autorizar que os estudos técnicos que fundamentam 
as concessões dos serviços possam ser considerados nos 
planos de saneamento básico, observados os requisitos 

legais; 
IV - estabelecer metas e indicadores de desempenho, 

bem como mecanismos de aferição de resultados e 
prioridades de interesse regional, na área de 
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saneamento básico, a serem obrigatoriamente 
observados na execução dos serviços prestados de forma 

direta ou por concessão no âmbito do território de cada 
Unidade Regional de Serviços de Saneamento Básico - 

URSB; 
V - elaborar, propor e apreciar planos, programas e 
projetos, públicos ou privados, relativos à realização de 

obras, empreendimentos e atividades na área de 
saneamento básico que tenham impacto no âmbito da 

respectiva Unidade Regional de Serviços de Saneamento 
Básico - URSB. 

 

Na verdade, nada sobra de competência ao Município, 

relativamente aos serviços de abastecimentos de água e 

esgotamento sanitário.  A Unidade, que terá participação de até 

cinqüenta por cento do Estado, tomará todas as deliberações 

relacionadas a esses serviços.  Ao aderir, o Município está 

concedendo ao bloco regional a competência sobre todo o serviço, 

inclusive a política de investimentos e sobre as tarifas dos serviços. 

Ao trazer ao Bloco a competência para “organizar, planejar, regular, 

fiscalizar e prestar, direta ou indiretamente, os serviços de 

abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário”, além de 

todas as competências que disso resulta, conforme dispositivos acima 

transcritos, retira totalmente as competências dos municípios 

integrantes dos blocos. Assim, o Município nada mais poderá fazer 

em relação aos seus próprios serviços, mas apenas se manifestar de 

forma minoritária e sem qualquer conteúdo decisório em momentos 

de deliberação que ficarão a cargo da própria URSB.  

Numa estrutura em que mais de centena de municípios estarão 

presentes, em que a deliberação do Estado pode chegar a ter a 

mesma força deliberativa de todos os demais, o titular dos serviços, o 

Município, pouca voz terá para as decisões que afetam a sua 

realidade local.  O Estado, neste modelo, será quem poderá tomar 

todas as deliberações, bastando o voto de um único Município do 

bloco para que resolva todas as questões de interesse comum. 

Neste modelo, a retomada dos serviços pelo Município 

dependerá da aprovação do bloco, já que a encampação, que 

dependeria de lei municipal e indenização, a teor do art. 37 da Lei 

Federal nº 8987, de 1995 cabe ao bloco, não ao Município. 
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Neste ponto, retoma-se uma discussão feita na ADI 1.842, em 

que o STF afirmou a possibilidade de instituição de regiões 

metropolitanas compulsoriamente, mas estabeleceu que não é 

possível que o modelo a ser adotado dê a um dos entes, no 

caso o Estado, poderes que impeçam o exercício da autonomia 

municipal, como se vê nos projetos que se está a tratar. 12 

 

VI – O desafio da atual situação dos contratos dos 

Municípios da GRANPAL 

  

 No âmbito dos municípios que compõem a GRANPAL, não há 

uma uniformidade em relação aos contratos.  Conforme informações 

obtidas acerca dos contratos em andamento, temos a seguinte 

situação: 9 estão com contratos de água com a CORSAN e de esgoto 

com a Metrosul, no âmbito de PPP na região metropolitana; 4 estão 

com contratos de água e esgoto com a CORSAN e 3 possuem 

autarquias próprias para os serviços de água e esgoto. 

 Tendo em vista que 13 dos municípios possuem contratos de 

programa e concessão em andamento, a decisão dos mesmos sobre a 

adesão à proposta do Estado, à formação de um bloco próprio ou 

outra modalidade de prestação passa necessariamente pela 

                                                           
12

 Trecho da ementa da ADI 1.842: 

“Repita-se que este caráter compulsório da integração metropolitana não 

esvazia a autonomia municipal. 5. Inconstitucionalidade da transferência ao estado-

membro do poder concedente de funções e serviços públicos de interesse 

comum. O estabelecimento de região metropolitana não significa simples 

transferência de competências para o estado. O interesse comum é muito mais que 

a soma de cada interesse local envolvido, pois a má condução da função de 

saneamento básico por apenas um município pode colocar em risco todo o esforço 

do conjunto, além das consequências para a saúde pública de toda a região. O 

parâmetro para aferição da constitucionalidade reside no respeito à divisão de 

responsabilidades entre municípios e estado. É necessário evitar que o poder 

decisório e o poder concedente se concentrem nas mãos de um único ente para 

preservação do autogoverno e da autoadministração dos municípios. 

Reconhecimento do poder concedente e da titularidade do serviço ao colegiado 

formado pelos municípios e pelo estado federado. A participação dos entes nesse 

colegiado não necessita de ser paritária, desde que apta a prevenir a concentração 

do poder decisório no âmbito de um único ente.” 
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verificação dos pressupostos legais para a retomada dos serviços pelo 

município e, se for o caso, da regulação, governança e questões 

contratuais, tais como eventual direto a indenização. 

 No âmbito da Lei nº 11.445, de 2007, com a redação que lhe 

deu a Lei 14.026, de 2020, houve preocupação em relação aos 

contratos em andamento e, ao lado da exigência da vedação de 

contratos de programa e outros instrumentos precários, estabeleceu 

a mantença dos pactos existentes até o termo contratual, desde que 

mantidas as condições econômico-financeiras, nos termos do Decreto 

que veio a ser editado pela União, sob nº 10.710, de 2021, e a 

adequação de metas de universalização dos serviços, conforme arts. 

10 e § 3º, 10-B e par. Único, bem como 11-B e §§. 

Art. 10. A prestação dos serviços públicos de saneamento 

básico por entidade que não integre a administração do titular 

depende da celebração de contrato de concessão, mediante 

prévia licitação, nos termos do art. 175 da Constituição 

Federal, vedada a sua disciplina mediante contrato de 

programa, convênio, termo de parceria ou outros instrumentos 

de natureza precária.    

§ 3º Os contratos de programa regulares vigentes permanecem 

em vigor até o advento do seu termo contratual.  

Art. 10-B. Os contratos em vigor, incluídos aditivos e 
renovações, autorizados nos termos desta Lei, bem como 

aqueles provenientes de licitação para prestação ou concessão 
dos serviços públicos de saneamento básico, estarão 
condicionados à comprovação da capacidade econômico-

financeira da contratada, por recursos próprios ou por 
contratação de dívida, com vistas a viabilizar a universalização 

dos serviços na área licitada até 31 de dezembro de 2033, nos 
termos do § 2º do art. 11-B desta Lei. 

Parágrafo único. A metodologia para comprovação da 
capacidade econômico-financeira da contratada será 

regulamentada por decreto do Poder Executivo no prazo de 90 
(noventa) dias.  

Art. 11-B. Os contratos de prestação dos serviços públicos 

de saneamento básico deverão definir metas de universalização 
que garantam o atendimento de 99% (noventa e nove por 
cento) da população com água potável e de 90% (noventa por 

cento) da população com coleta e tratamento de esgotos até 
31 de dezembro de 2033, assim como metas quantitativas de 

não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de 
melhoria dos processos de tratamento. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art175
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art175
"Contratação de dívida"
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§ 1º Os contratos em vigor que não possuírem as metas 

de que trata o caput deste artigo terão até 31 de março de 
2022 para viabilizar essa inclusão.  

§ 2º Contratos firmados por meio de procedimentos 
licitatórios que possuam metas diversas daquelas previstas no 

caput deste artigo, inclusive contratos que tratem, 
individualmente, de água ou de esgoto, permanecerão 
inalterados nos moldes licitados, e o titular do serviço deverá 

buscar alternativas para atingir as metas definidas no caput 
deste artigo, incluídas as seguintes: 

I - prestação direta da parcela remanescente; 

II - licitação complementar para atingimento da totalidade 
da meta; e 

III - aditamento de contratos já licitados, incluindo 
eventual reequilíbrio econômico-financeiro, desde que em 
comum acordo com a contratada. 

§ 3º As metas de universalização deverão ser calculadas 

de maneira proporcional no período compreendido entre a 
assinatura do contrato ou do termo aditivo e o prazo previsto 

no caput deste artigo, de forma progressiva, devendo ser 
antecipadas caso as receitas advindas da prestação eficiente do 
serviço assim o permitirem, nos termos da regulamentação. 

§ 4º É facultado à entidade reguladora prever hipóteses 

em que o prestador poderá utilizar métodos alternativos e 
descentralizados para os serviços de abastecimento de água e 

de coleta e tratamento de esgoto em áreas rurais, remotas ou 
em núcleos urbanos informais consolidados, sem prejuízo da 
sua cobrança, com vistas a garantir a economicidade da 
prestação dos serviços públicos de saneamento básico. 

§ 5º O cumprimento das metas de universalização e não 
intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de 

melhoria dos processos de tratamento deverá ser verificado 
anualmente pela agência reguladora, observando-se um 

intervalo dos últimos 5 (cinco) anos, nos quais as metas 
deverão ter sido cumpridas em, pelo menos, 3 (três), e a 
primeira fiscalização deverá ser realizada apenas ao término do 
quinto ano de vigência do contrato. 

§ 6º As metas previstas neste artigo deverão ser 
observadas no âmbito municipal, quando exercida a 

titularidade de maneira independente, ou no âmbito da 
prestação regionalizada, quando aplicável. 

§ 7º No caso do não atingimento das metas, nos termos 
deste artigo, deverá ser iniciado procedimento administrativo 

pela agência reguladora com o objetivo de avaliar as ações a 
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serem adotadas, incluídas medidas sancionatórias, com 
eventual declaração de caducidade da concessão, assegurado o 
direito à ampla defesa.  

§ 8º Os contratos provisórios não formalizados e os 
vigentes prorrogados em desconformidade com os regramentos 

estabelecidos nesta Lei serão considerados irregulares e 
precários.  

§ 9º Quando os estudos para a licitação da prestação 
regionalizada apontarem para a inviabilidade econômico-

financeira da universalização na data referida no caput deste 
artigo, mesmo após o agrupamento de Municípios de diferentes 

portes, fica permitida a dilação do prazo, desde que não 
ultrapasse 1º de janeiro de 2040 e haja anuência prévia da 
agência reguladora, que, em sua análise, deverá observar o 
princípio da modicidade tarifária. 

 Esses dispositivos demonstram que a intenção legal está em (i) 

preservar os contratos que possam ser preservados; (ii) impedir que 

novos contratos de programa sejam realizados sem licitação;  (iii) 

adequar os contratos existentes às metas de universalização trazidas 

na nova lei; (iv) impor condições econômico-financeiras aos 

contratados; e (v) dar a faculdade de escolha do município em 

relação ao modelo de regionalização. 

 Nesse ponto, se é possível interpretar o Novo Marco como se 

estivesse a permitir a adesão a blocos regionais sem autorização 

legal, o que será objeto de enfrentamento no próximo item, não há 

como se abdicar de um processo legislativo para a retomada do 

serviço e criação de um novo modelo. 

 Isso porque a retomada do serviço, pelo Poder Concedente, por 

razões de interesse público, é denominada de encampação, e tem 

sua disciplina no art. 37 da Lei nº 8.987, de 1995, que estabelece 

dois requisitos:  (i) lei autorizativa específica e (ii) prévio pagamento 

de indenização dos investimentos feitos ainda não amortizados, em 

especial relacionados a bem reversíveis e para a continuidade dos 

serviços, em face da remissão ao art. 36 do mesmo Diploma legal. 

Art. 36. A reversão no advento do termo contratual far-

se-á com a indenização das parcelas dos investimentos 

vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou 
depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de 
garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido. 
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Art. 37. Considera-se encampação a retomada do serviço 

pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por 

motivo de interesse público, mediante lei autorizativa 
específica e após prévio pagamento da indenização, na forma 

do artigo anterior. 

Assim, qualquer decisão que venha a ser tomada deve fazer um 

levantamento desses valores (se é que houve investimentos e com 

compensação de valores que ao serviço tenham sido aportados pelo 

próprio Município) com rigor, para evitar danos ao erário público. 

  

 VII – Autorização legislativa 

 

 Nos termos de nota técnica apresentada aos Municípios pela 

CORSAN, através do eminente Advogado Aloísio Zimmer Júnior, a 

adesão aos Blocos Regionais de Saneamento Básico propostos pelo 

Estado do Rio Grande do Sul dispensaria o encaminhamento de 

projetos de lei às respectivas Câmaras de Vereadores.  Segundo o 

eminente jurista, a existência de regra de caráter nacional 

dispensaria a autorização legislativa local, permitindo ao gestor 

público a adesão diretamente ao modelo que venha a ser aprovado 

pela Assembleia Legislativa.  Afirmou no documento: 

Diante disso, questiona-se sobre a necessidade ou não de 

autorização legislativa específica para a celebração de tal 

avença. O posicionamento manifestado por esta consultoria 

jurídica é de que não há necessidade de aprovação do 

Poder Legislativo, porquanto: 

i) o contrato de programa, em si, não pressupõe 
ratificação legislativa, o que depende de atuação do 
Poder Legislativo é o convênio de cooperação ou o 

consórcio público no qual amparado esse instrumento 
contratual (art. 241 da Constituição Federal);  

ii) a Lei 11.107/2005 não condiciona a alteração do 
contrato de programa à autorização pelo Poder 
Legislativo;  

iii) a Lei 14.026/2020 (o Novo Marco Regulatório do 
Saneamento Básico) também não dispôs sobre a 

necessidade de aprovação do Termo Aditivo de 
Rerratificação pelo Poder Legislativo; e  
iii) mesmo que se cogitasse a necessidade de lei para 

alteração do contrato de programa com base na Lei 
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11.107/2005, o permissivo legal para a aditivação reside 

na própria Lei 14.026/2020, de caráter nacional13. 

 A análise, feita exclusivamente sob a ótica dos interesses 

primários da CORSAN, o que aqui não se critica, já que o papel do 

Consultor foi exatamente o de encontrar alternativas para aquela 

entidade no âmbito de processo de desestatização e na 

regionalização dos serviços tendo ela como eixo central, 

desconsiderou os Projetos de Lei encaminhados à Assembleia 

Legislativa, focando-se exclusivamente na questão relacionada aos 

contratos de programa.  

 Para que se tenha uma exata compreensão do tema, no 

entanto, é imperioso que se examine a natureza jurídica dos 

Blocos Regionais de Saneamento Básico - BRSNs, tal como 

prevista nos projetos encaminhados à Assembleia Legislativa e cujas 

competências foram transcritas em parte neste Parecer. 

Pela sua conformação no âmbito dos projetos de lei, os Blocos 

Regionais têm natureza eminentemente autárquica, já que se 

substituem aos Poderes concedentes em competências que 

requerem, para a sua consecução, personalidade jurídica de direito 

público. Basta dar uma breve passada de olhos nos dispositivos que 

estão postos para se ter a certeza de que a mens legis é criar 

pessoas jurídicas de direito público, já que a entidade irá, dentre 

outros, “organizar, planejar, regular, fiscalizar e prestar, direta ou 

indiretamente, os serviços de abastecimento de água potável e de 

esgotamento sanitário”,  “formular a política pública de saneamento 

básico do bloco...”, “autorizar a encampação...”, formular Planos 

Regionais de Saneamento Básico...” etc.  

Ora, a execução de tais competências, tidas como serviço 

público estatal típico, inclusive poder de polícia, irá exigir do Bloco 

a execução por “serviço autônomo, criado por lei, com personalidade 

jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades 

típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor 

funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada,” 

tal como previsto no art. 5º, I, do Decreto-lei nº 200, de 1967, que 

estabelece o regime jurídico das autarquias.  

                                                           
13

 ZIMMER JÚNIOR, Aloísio.  Nota Técnica. Assunto: Inexigência de Lei Municipal para Assinatura de 

Termo Aditivo ao Contrato da CORSAN-RS.  Porto Alegre, 2021.  
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   E a autarquia, de que participe Município, depende para sua 

criação de expressa autorização legislativa.  É o que afirma 

peremptoriamente a Constituição da República Federativa do Brasil, 

no seu art. 37, XIX, de forma que longe está a adesão aos Blocos de 

simples manifestação de vontade dos Prefeitos Municipais. 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

e, também, ao seguinte:  

... 

XIX - somente por lei específica poderá ser criada 

autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de 

sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei 

complementar, neste último caso, definir as áreas de sua 

atuação; (grifo nosso) 

 Não fosse a presença no nosso modelo constitucional do 

princípio da legalidade da Administração, a impor a prévia 

autorização legal como condicionante da atuação administrativa, 

imperioso afirmar que Lei nacional não se substitui à Lei Municipal 

que admite a criação do ente público autárquico de que irá participar 

o Município, já que feriria o princípio federativo retirar do Município a 

escolha do modelo jurídico, salvo nas situações em que a adesão é 

compulsória, o que não está presente no modelo legal estadual 

apresentado. 

 O parecerista faz eco às manifestações do mencionado 

advogado no sentido de que a adesão a estruturas de gestão 

associada, como o consórcio público e o convênio de cooperação 

estariam por depender também de lei municipal, tendo em vista o 

teor do art. 241 da Constituição Republicana. 

Art. 241. 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 associada de serviços públicos, bem como 

a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e 

bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. 

  Diante disso, o entendimento que aqui se defende é o de que, 

seja na adesão ao modelo dos Blocos Regionais de Saneamento 
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Básico, seja na formatação de um bloco independente, por meio de 

consórcio ou convênio de cooperação, a autorização legislativa da 

Câmara de Vereadores é, a nosso ver, requisito necessário.  

 

 VIII- CONCLUSÕES 

 

 Diante do que foi exposto, conclui-se que: 

a) Sendo o direito ao acesso a serviços de saneamento básico 

um direito considerado Direito Humano para os efeitos da 

proteção especial da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, bem como pela proteção estabelecida na 

Constituição da República, (i) o Poder Público não pode se 

afastar do dever de prestar os serviços públicos na área de 

saúde, e, pela mesma razão, no que diz respeito aos 

serviços de tratamento e disponibilização de água e 

esgotamento sanitário, sendo a omissão no cumprimento de 

suas obrigações nestas áreas elemento capaz de trazer a 

responsabilização do gestor público; e (ii) o Poder Público 

responsável ou presta diretamente este serviço ou o delega 

a terceiros, sob sua regulamentação, fiscalização ou 

controle.  Em qualquer caso, o que é inadmissível é a 

omissão; 

b) nosso sistema jurídico constitucional estabelece a 

competência municipal sobre os serviços de saneamento, 

sendo que projetos de regionalização não podem, a teor do 

que foi decidido na ADI nº 1.842, do STF, levar a que o 

modelo a ser adotado dê a um dos entes, no caso o Estado, 

poderes que impeçam o exercício da autonomia municipal, 

como se vê nos projetos que se está a tratar; 

c) Os dispositivos do Novo Marco Legal do Saneamento Básico 

demonstram que a intenção legal está em (i) preservar os 

contratos que possam ser preservados; (ii) impedir que 

novos contratos de programa sejam realizados sem licitação;  

(iii) adequar os contratos existentes às metas de 

universalização trazidas na nova lei; (iv) impor condições 

econômico-financeiras aos contratados; e (v) dar a faculdade 

de escolha do município em relação ao modelo de 

regionalização. 
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d) Por conta desses dispositivos, pode o Município, exceto na 

situação em que o Estado cria Região Metropolitana, 

escolher se irá ou não aderir ao modelo de regionalização 

proposto. No caso, o Estado do Rio Grande do Sul deu essa 

possibilidade no projeto de lei, mas sustenta a inexistência 

de outro modelo que venha a ser escolhido pelos Municípios, 

tais como o do consórcio público e o do convênio de 

cooperação, nos termos do art. 241 da Constituição Federal; 

e) Os Blocos Regionais propostos pelo Estado receberam do 

projeto de lei competências eminentemente públicas, que 

trazem a natureza jurídica de entidade autárquica 

interfederativa, que exige lei de cada ente federativo para 

que haja a adesão, já que passará o Bloco a fazer parte da 

Administração Pública de cada Município. 

 

É o parecer, s.m.j. 

 

Porto Alegre, 09 de agosto de 2021. 
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