
 
 

                                                                                                                             

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC  

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA EDUCAÇÃO - FAED  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO TERRITORI AL E 

DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL – PPGPLAN  

 
 
 

FÁBIO DA SILVA MACIEL 

 
 
 
 
 
 
 

 

A GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA E AS 
PERSPECTIVAS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO NA REGIÃO 
METROPOLITANA DA GRANDE FLORIANÓPOLIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLORIANÓPOLIS-SC 
2016 

 



 
 

FÁBIO DA SILVA MACIEL 

 

 

 

 

 

 

 

A GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA E AS PERSPECTIVAS PARA  A 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO NA 

REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE FLORIANÓPOLIS 

 

 

 

 

Dissertação de mestrado apresentada ao Curso de 
Mestrado Profissional do Programa em Planejamento 
Territorial e Desenvolvimento Socioambiental do Centro 
de Ciências Humanas e da Educação da Universidade do 
Estado de Santa Catarina.  
Orientadora: Prof.ª Dra. Maria Paula Casagrande 
Marimon.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLORIANÓPOLIS-SC 

2016 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Central da UDESC 
 
 
 
 
 

 
 
 

M152g 

 
 
 
Maciel, Fabio da Silva 

A governança interfederativa e as perspectivas para a prestação dos 
serviços públicos de saneamento básico na Região Metropolitana da 
Grande Florianópolis / Fabio da Silva Maciel. - 2016. 

156 p. il.; 29 cm 
 

Orientadora: Maria Paula Casagrande Marimon 
Bibliografia: p. 146-156 
Dissertação (Mestrado) - Universidade do Estado de Santa 

Catarina, Centro de Ciências Humanas e da Educação, Programa de 
Pós-Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento 
Socioambiental, Florianópolis, 2016. 

 
1. Políticas públicas. 2. Saneamento – Florianópolis.  3. Serviços 

públicos. 4. Governança. I. Marimon, Maria Paula Casagrande. II. 
Universidade do Estado de Santa Catarina. Programa de Pós-
Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento 
Socioambiental. III. Título. 

 
CDD: 350.847 – 20.ed.   

 
  



 
 

FÁBIO DA SILVA MACIEL 
 
 

A GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA E AS PERSPECTIVAS PARA  A 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO NA 

REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE FLORIANÓPOLIS . 
 
 

 
Dissertação julgada adequada para obtenção do título de Mestre em Planejamento Territorial e 
Desenvolvimento Socioambiental junto ao Curso de Mestrado Profissional do Programa de 
Pós-Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental do Centro de 
Ciências Humanas e da Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina.  
 
 
Banca Examinadora: 
 
 
Orientadora:    _________________________________________________    

Prof.ª Dr.ª Maria Paula Casagrande Marimon 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 

 
 
 

 
 
Membros:          _________________________________________________ 

Prof. Dr. Marcelo Buzaglo Dantas 
Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) 

 
 
 
 
 

                             ________________________________________________ 
Prof.ª Dr.ª Isa de Oliveira Rocha 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 
 
 
 
 

     _______________________________________________ 
Prof.  Dr. Fábio Napoleão 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 
 
 

 
 
 
 

                         Florianópolis/SC, 15 de fevereiro de 2016. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedico este trabalho para minha família: Lucas, 
Moacir, Inár, Josi, Lisi e Laura. Em agradecimento ao 
apoio, encorajamento, abdicação e compreensão 
dispensados durante toda a jornada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AGRADECIMENTOS 
 

 

 

Este trabalho não seria possível sem a participação de vários envolvidos. 

 Ao meu Deus e aos meus protetores, sempre mostrando o melhor caminho. 

 Aos professores da UDESC, por me proporcionarem a evolução intelectual que 

culminaram nessa dissertação, em especial à minha orientadora Prof.ª Dr.ª Maria Paula, com a 

qual pude contar em todos os momentos. 

 Ao Dr. Marcelo Dantas, membro externo da banca, por mais uma vez participar da 

minha vida acadêmica. 

 À Procuradoria Geral da CASAN, em especial ao Dr. Celso Pereira e ao Dr. Haneron 

Marcos, por me proporcionarem meios menos penosos para desenvolver o curso em 

concomitância com minhas obrigações profissionais. 

 À minha família: Lucas, Moacir, Inár, Josi, Lisi e Laura, por estarem sempre ao meu 

lado e sem os quais nada teria sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 
 
 
 
A presente dissertação teve como objetivo analisar a governança interfederativa na Região 
Metropolitana da Grande Florianópolis (RMF) identificando os desafios e perspectivas de 
implantação da governança por cooperação dos serviços de saneamento básico entre o Estado 
de Santa Catarina e os Municípios integrantes da RMF. Tem como recorte de estudo os 
municípios que constituem o núcleo da RMF: Águas Mornas, Antônio Carlos, Biguaçu, 
Florianópolis, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, São José, São Pedro de Alcântara e 
Governador Celso Ramos. Outro recorte temático refere-se aos tipos serviços de saneamento 
básico, quando foram analisados o abastecimento de água potável e o esgotamento sanitário. 
Em relação ao referencial teórico o estudo foi realizado tendo como base os conceitos de região 
metropolitana, governança interfederativa, serviços públicos, saneamento básico, políticas 
públicas e bacias hidrográficas. Aplicou-se a abordagem qualitativa de estudo de caso, sendo 
realizados levantamentos de informações junto aos municípios estudados e a estrutura 
governamental do Estado de Santa Catarina, pesquisa bibliográfica, pesquisa documental 
(legislativa e jurisprudencial), estudo comparativo com a governança da Região Metropolitana 
de Porto Alegre (RMPA), apontando as melhores práticas para aplicação na RMF. Os resultados 
da pesquisa demonstram a necessidade de aplicação de políticas públicas de saneamento 
voltadas para o desenvolvimento cooperativo de todos os Munícipios envolvidos para o melhor 
aplicação das políticas públicas de saneamento básico, na busca pela universalidade de 
atendimento desses serviços. 
 
 
Palavras-chave: políticas públicas. saneamento básico. governança interfederativa. Região 
Metropolitana da Grande Florianópolis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
 
 
This work aimed to analyze the interfedergovernmental governance in the metropolitan region 
of Florianópolis (RMF) identifying the challenges and prospects of implementation of 
governance by cooperation of basic sanitation services between the State of Santa Catarina and 
Municipalities members of RMF. The delimitation of study covers municipalities that make up 
the core of the RMF: Águas Mornas, Antonio Carlos, Biguaçu, Florianópolis, Palhoça, Santo 
Amaro da Imperatriz, São Jose, São Pedro de Alcantara and Governador Celso Ramos. Another 
thematic focus refers to the types of sanitation services, when the supply of drinking water and 
sanitation will be examined. Regarding the theoretical framework the study was conducted 
based on the concepts of metropolitan area, intergovernmental governance, utilities, sanitation, 
public policy and watersheds. Applied qualitative approach case study, information from 
surveys being conducted in the municipalities studied and the governmental structure of the 
State of Santa Catarina, literature, documentary research (legislative and judicial), comparative 
study with the governance of the Metropolitan Region Porto Alegre (RMPA), pointing out the 
best practices for application in the RMF. The survey results demonstrate the need for 
implementation of public policies of sanitation focused on the cooperative development of all 
Municipalities involved for better enforcement of public policies of sanitation, in the quest for 
universality of offer of these services. 
 
 
Keywords: public policy. basic sanitation. intergovernmental governance. Metropolitan 
Region of Florianópolis. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A presente dissertação tem como proposta investigar os desafios e perspectivas para a 

implantação da governança interfederativa na Região Metropolitana da Grande Florianópolis 

(RMF), notadamente quanto aos serviços públicos de saneamento básico. 

O saneamento básico, intimamente ligado à noção de saúde humana, surgiu com as 

antigas civilizações. Assim, já nas primeiras cidades, quando se inicia o aglomeramento 

humano, se constatam ações voltadas para o abastecimento de água e a coleta dos excrementos 

humanos. O saneamento básico no Brasil sofreu influência direta dos acontecimentos 

históricos, sociais, políticos e econômicos que ocorreram no país. Sua evolução foi sendo 

moldada pelos costumes dos habitantes locais e sua miscigenação com os imigrantes, além das 

decisões políticas dos governantes de cada época. Ainda, não seria completa se não se ativesse 

à legislação que acompanhou o desenvolvimento das políticas públicas de saneamento até os 

dias de hoje.  

 De vital importância, também, a associação entre os conceitos de saneamento básico, 

recursos hídricos e bacias hidrográficas, já que interdependentes e imprescindível para o 

desenvolvimento da humanidade que os recursos hídricos estejam protegidos através de 

políticas públicas de saneamento capazes de salvaguardar tão precioso recurso natural. Sanear 

as cidades e o meio rural é uma das formas para manter o equilíbrio do meio ambiente, tão 

importante para a sobrevivência humana. 

Ressaltada a importância desses três institutos, entende-se que para que se obtenha um 

saneamento básico eficaz deve haver o gerenciamento adequado dos recursos hídricos e, por 

consequência, também dada atenção especial às bacias hidrográficas que abastecem a região a 

ser estudada. No Brasil, o saneamento básico está disponibilizado em escala bem inferior às 

necessidades da população. Apesar de 82,5% da população ser atendida com abastecimento de 

água tratada, apenas 48,6% tem acesso à coleta de esgoto. Ainda, desses 48,6%, somente 39% 

dos esgotos são tratados1. Em Santa Catarina temos como índice de atendimento total de água 

de 86,02%. A coleta de esgoto nos municípios atendidos com abastecimento de água só abrange 

16,03% das residências. Também, em relação ao tratamento de esgoto temos o índice de 19,58% 

em relação à água consumida. 

                                                 
1 Dados obtidos do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS, da Secretaria Nacional de 
Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades (SNSA/MCidades). Diagnóstico dos Serviços de Água e 
Esgotos – 2013. Publicado em dezembro de 2014, pg. 17. Disponível em < 
http://www.snis.gov.br/PaginaCarrega.php?EWRErterterTERTer=105>. Acesso em 23 de abril de 2015. 
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Grotti (2011) traça um histórico do saneamento básico no Brasil, enfatizando que 

durante muitos séculos houve a ausência do poder público nas questões sanitárias, visto que o 

interesse era focado na exploração da colônia por Portugal. Somente com o crescimento das 

cidades e, consequentemente, com o aumento dos problemas sanitários e das epidemias houve 

um olhar mais apurado para as questões de saneamento. O saneamento básico tem uma relação 

intimamente estreita com o surgimento e o desenvolvimento das cidades. Em regiões que 

contenham um número elevado de habitantes, principalmente em regiões metropolitanas, 

conglomerados urbanos ou conurbações – quando os interesses dos municípios deixam de ser 

individualizados para se tornarem interpenetrados, gerando-se interesses comuns-, há 

necessidade de planejamento e gestão suficientes para o atendimento dos anseios de todos os 

habitantes daquela região. 

Alves (1998) afirma que a execução das funções públicas de interesse comum (FPICs) 

são de competência conjunta entre os municípios de uma determinada região metropolitana e o 

Estado onde essa região está inserida. Entende que “os municípios não poderão exercê-las de 

modo isolado, senão conjuntamente, numa espécie de cogestão entre eles e o Estado que tem a 

responsabilidade de organizá-las originariamente, mediante lei complementar” (ALVES, 1998, 

p. 4). 

O Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) n.º 1842-5, datado de 06 de março de 2013, apoiado no art. 25, 

par. 3º da Constituição Federal de 1988 (CF/88)2, esclareceu a questão sobre a titularidade dos 

serviços de saneamento básico, quando ressaltou que essa titularidade cabe aos municípios, já 

que se valorizam os interesses de cada localidade. Nessa seara, ao se considerar que a 

titularidade dos serviços de saneamento é municipal, os interesses devem ser tratados dentro do 

âmbito de cada município.  

Em determinados casos, entretanto, esses interesses ultrapassam os limites municipais, 

quando surge a necessidade do estabelecimento de parâmetros de atuação conjunta entre os 

municípios e o Estado. Nesse caso, a gestão dos serviços estudados deve ser executada em 

caráter regional, levando à necessidade de gestão compartilhada nas regiões metropolitanas, 

aglomerações urbanas e microrregiões, com a criação de um ente público intergovernamental, 

com a função de consulta e deliberação, planejando e gerindo todos os interesses da região 

                                                 
2 Constituição Federal de 1988: 
Art. 25, parágrafo 3º: “Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a 
organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum”. 
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metropolitana (RM). Este ente governamental será responsável pela deliberação e aprovação 

dos conteúdos essenciais acerca do planejamento e gestão dos serviços de saneamento.  

A Lei Federal n.º 13.089, de 12 de janeiro de 20153, denominada de Estatuto da 

Metrópole (EM), traz como conteúdo normativo o estabelecimento de diretrizes gerais para o 

planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em regiões 

metropolitanas e em aglomerações urbanas instituídas pelos Estados. Tem como objetivo o 

incentivo da gestão cooperativa entre Estados e Municípios naquelas regiões 

institucionalizadas, possibilitando a resolução dos problemas enfrentados pelos Municípios, tais 

como: o seu isolamento na tomada de decisões que atinjam o interesse de todos os Municípios 

envolvidos, a não integração intergovernamental, a incapacidade técnica e financeira, bem 

como a dificuldade de integração política entre tais entes. 

A referida lei traz importantes conceitos que servirão de base teórica para este estudo e 

que serão identificados no decorrer da dissertação. Por ora, importante destacar o de 

“governança interfederativa”. Explicita em seu art. 2º, inc. IV, que consiste no 

“compartilhamento de responsabilidades e ações entre entes da Federação em termos de 

organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum”. 

Todos esses elementos normativos fazem com que o estudo desse instituto de 

governança interfederativa (que o STF denomina de “gestão compartilhada”) e sua aplicação 

na RMF sejam de vital importância para a busca da universalização dos serviços públicos de 

saneamento básico. 

Após a decisão do STF e a edição da legislação supracitada, se descortinam duas 

possibilidades para o gerenciamento coletivo pelos municípios no saneamento básico: de forma 

voluntária - quando se reúnem por gestão associada: convênios de cooperação ou consórcios 

públicos - ou de maneira compulsória, no caso das regiões metropolitanas instituídas por lei 

complementar estadual, denominada de governança interfederativa ou gestão compartilhada. 

Todavia, utilizaremos para este estudo a denominação “governança interfederativa” constante 

no recente Estatuto da Metrópole (Lei Federal n.º 13.089/2015), que traz em seu conteúdo a 

conceituação que deverá ser utilizada comumente daqui por diante. 

                                                 
3 Lei Federal n.º 13.089, de 12 de janeiro de 2015. Institui o Estatuto da Metrópole, altera a Lei no 10.257, de 10 
de julho de 2001, e dá outras providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Lei/L13089.htm>. Acesso em 23 de abril de 2015. 
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A Região Metropolitana da Grande Florianópolis, daqui por diante tratada de RMF, foi 

criada pela Lei Complementar n.º 636/20144 que é composta, em seu núcleo, dos municípios 

de Águas Mornas, Antônio Carlos, Biguaçu, Florianópolis, Palhoça, Santo Amaro da 

Imperatriz, São José, São Pedro de Alcântara e Governador Celso Ramos. Ademais, fazem parte 

da área de expansão da RMF outros 13 municípios. Contudo, a pesquisa terá como foco apenas 

os municípios integrantes do núcleo dessa RM.  

Slawinski (2006, p. 214) enfatiza a importância das questões sobre as regiões 

metropolitanas nos debates atuais, advindas “dos processos de desestatização, da titularidade 

para a prestação de serviços públicos nas regiões metropolitanas, da cooperação entre entes 

públicos, convênios, acordos de programas, Lei de PPPs”, bem como acerca da lei dos 

consórcios públicos e das discussões no Supremo Tribunal Federal acerca da criação das regiões 

metropolitanas.  

 Em relação à tomada de decisões sobre os serviços de saneamento nas regiões 

metropolitanas, o Supremo Tribunal Federal, como já abordado, decidiu ser necessária a criação 

de um novo ente público intergovernamental (cujos atores são o próprio Estado e os Municípios, 

com a participação da sociedade civil organizada), órgão de consulta e deliberação, que 

concentraria a regulação, o controle, o planejamento e a supervisão do serviço de saneamento 

básico, objetivando uniformizar a atuação. Assim, a Lei Complementar n.º 636/2014, criou a 

Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande Florianópolis 

(Suderf), tendo como objetivo, entre outros, a coordenação de serviços comuns de interesse da 

RMF, incluídos aqui os serviços de saneamento básico.5 

A presente pesquisa, portanto, investiga a construção da institucionalização da 

governança interfederativa na RMF e os desafios a serem enfrentados, trazendo propostas para 

                                                 
4 Lei Complementar n.º 636, de 9 de setembro de 2014. Institui a Região Metropolitana da Grande Florianópolis 
(RMF) e a Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande Florianópolis (Suderf) e 
estabelece outras providências. 
5 Lei Complementar Estadual n.º 636/2014: 
 Art. 6º Compete à Suderf: 
(...) 
IV – Coordenar os serviços comuns de interesse da RMF de que trata o inciso II do parágrafo único do art. 2º desta 
Lei Complementar; 
Art. 2º São objetivos da RMF: 
(...)  
Parágrafo único. São consideradas funções públicas de interesse comum: 
(...) 
II – a prestação integrada dos serviços públicos de transporte coletivo de passageiros, mobilidade urbana e 
saneamento básico, compreendidos neste o abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto sanitário, o 
manejo de resíduos sólidos e a drenagem de águas pluviais, observadas as políticas nacionais previstas em lei; 
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o melhor gerenciamento dos gargalos encontrados, baseando-se em estudo de caso da Região 

Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). Dessa forma, importante a identificação dos desafios 

a serem enfrentados e, baseando-se em experiências de políticas públicas executadas de maneira 

exitosa na RMPA, se extraem as melhores práticas a serem aplicadas na RMF, com o objetivo 

de melhor gerenciar a prestação do saneamento básico, objetivando a busca pela manutenção 

de um meio ambiente equilibrado e a universalização dos serviços aqui estudados. 

A motivação para o desenvolvimento do presente estudo tem como fator preponderante 

a atuação deste mestrando como advogado da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento 

– Casan. Dessa forma, o assunto da pesquisa está diretamente ligado à atuação na Procuradoria 

Jurídica da Casan e as diretrizes da Companhia, bem como em relação ao planejamento de ações 

futuras a serem executadas nos municípios integrantes da RMF, especificamente naqueles em 

que a Companhia detém a concessão. Assim, tendo em vista o assunto estar intimamente ligado 

às atividades profissionais, surgiu o interesse na pesquisa. 

Dois são os recortes temáticos aplicados para o estudo. O primeiro diz respeito ao fato 

de que este trabalho se aterá à análise da governança interfederativa de dois serviços públicos 

de interesse comum: abastecimento de água potável, de maneira genérica, e esgotamento 

sanitário, mais detalhado, já que são esses os serviços prestados pela Casan e que fazem parte 

da rotina de atuação profissional deste pesquisador. Outro recorte diz respeito ao território a ser 

estudado, qual seja, os nove municípios integrantes do núcleo da RMF: Águas Mornas, Antônio 

Carlos, Biguaçu, Florianópolis, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, São José, São Pedro de 

Alcântara e Governador Celso Ramos. 

Para a compreensão do trabalho, necessário destacar as perguntas de partida, que 

serviram de parâmetro para a pesquisa: a) qual a evolução histórico-legal da prestação dos 

serviços de saneamento básico no Brasil e em Santa Catarina? b) quais os elementos 

caracterizadores da gestão por cooperação dos serviços públicos de saneamento básico, bem 

como qual o panorama institucional da governança interfederativa brasileira? e c) quais as 

melhores práticas de governança interfederativa a serem aplicadas nas políticas públicas de 

saneamento básico na RMF? 

Assim, partindo-se dessas indagações, esta dissertação tem como objetivo geral a análise 

dos desafios e perspectivas de implantação da governança interfederativa dos serviços públicos 

de saneamento básico na RMF. Os objetivos específicos, consequentemente, compreendem: a) 

a identificação da evolução histórico-legal dos serviços de saneamento básico no Brasil e em 

Santa Catarina; b) a análise dos elementos caracterizadores da governabilidade cooperativa que 

vigem no Brasil e o panorama institucional da governança interfederativa brasileira; c) a análise 
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da estrutura institucional da governança interfederativa dos serviços de saneamento básico na 

RMF, os desafios a serem enfrentados para a prestação desses serviços, bem como a análise 

comparativa das políticas públicas aplicadas na Região Metropolitana de Porto Alegre 

(RMPA). 

De vital importância a busca de conexões entre a evolução da prestação dos serviços de 

saneamento básico e o instituto de governança interfederativa, bem como o estabelecimento de 

políticas públicas que possam contribuir para o desenvolvimento dos serviços de saneamento 

básico na RMF, com a busca da universalidade do atendimento e, por conseguinte, trazendo 

uma vida digna para os habitantes dessa região metropolitana (RM). 

Destaca-se, assim, a importância da pesquisa como contribuição à prestação cooperativa 

dos serviços públicos na região. O saneamento básico na RMF é de extrema relevância, devendo 

ser tratado com prioridade para que se atinjam os objetivos sociais mais imediatos. A questão 

da governança interfederativa, tida como o compartilhamento de responsabilidades e ações 

entre os entes da Federação em termos de organização, planejamento e execução das FPICs - 

no caso em estudo, dos serviços públicos de saneamento básico, ratifica a necessidade de 

políticas governamentais cooperativas, aliadas à participação social nas decisões que afetam 

diretamente os habitantes dos municípios integrantes da RMF. 

Dessa forma, traçou-se um estudo aprimorado sobre a governança interfederativa dos 

serviços de saneamento básico e a sua implantação na RMF, aliado à análise de práticas bem-

sucedidas para implementação de políticas públicas que favoreçam de maneira equilibrada ao 

Estado e aos municípios integrantes, fornecendo, então, instrumentos para a gestão desses 

serviços de saneamento básico. 

Com relação às definições e conceitos necessários para a melhor compreensão do estudo 

justifica-se que, tendo em vista o grande número de conceitos que abarcam a matéria estudada, 

optou-se por apresenta-los durante a evolução do trabalho, por questões didáticas e para melhor 

compreensão da problemática. 

A metodologia utilizada para este estudo foi a abordagem qualitativa, com a análise de 

um estudo de caso. Tal metodologia se adapta ao contexto da matéria estudada pois, conforme 

destaca Creswell (2010, p. 44): “a pesquisa qualitativa é exploratória e conveniente quando o 

pesquisador não conhece as variáveis importantes a serem examinadas”, havendo um 

aprofundamento em relação a compreensão dos fenômenos sociais, preocupando-se com os 

aspectos não quantificáveis. 

Minayo & Sanches (1993, p. 245) quando abordam a questão, ressaltam que a 

abordagem qualitativa tem como objeto de estudo “o nível dos significados, motivos, 
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aspirações, atitudes, crenças e valores, que se expressa pela linguagem comum e na vida 

cotidiana”. 

 Num primeiro momento foi realizada a pesquisa bibliográfica e documental, para a 

construção da evolução histórico-legal do saneamento no Brasil. Também, houve a coleta de 

dados, com o levantamento dos dados e informações através de consulta a inúmeros órgãos 

públicos (Prefeituras Municipais, entidades prestadoras dos serviços, Agências Reguladoras, 

Secretarias de Governo), e em trabalhos técnicos e acadêmicos, que serviram para se estabelecer 

uma apresentação estatística do contexto atual da prestação dos serviços de saneamento básico.  

A pesquisa também se desenvolveu através da análise da documentação e legislação 

referente à governança interfederativa na RMF, bem como o acompanhamento das deliberações 

realizadas dentro do Comitê de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande 

Florianópolis (Coderf) e demais ações realizadas pela Superintendência de Desenvolvimento 

da Região Metropolitana da Grande Florianópolis (Suderf), através do estudo das atas das 

reuniões realizadas desde a sua criação. 

Além da pesquisa bibliográfica e documental, optou-se pelo estudo de caso das políticas 

públicas de saneamento aplicadas na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), para que 

se pudesse estabelecer um estudo comparativo de uma RM com histórico de sucesso em matéria 

de gestão metropolitana, para análise e proposição de instrumentos a serem aplicados quando 

da governança interfederativa dentro da RMF.  

Nesse estudo de caso, além da análise da legislação referente ao caso, se analisou pesquisa 

realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) quando da comemoração dos 

40 anos das regiões metropolitanas, que culminou em um estudo aprofundado em relação às 

RMs e às FPICs, incluído o saneamento. Ainda, houve consultas a documentos e ações efetivas 

de planejamento dentro dos órgãos públicos e consórcios públicos com atuação no saneamento 

da RMPA. 

A presente dissertação está dividida em três capítulos. O primeiro, com o título “evolução 

histórica da prestação dos serviços públicos de saneamento básico no Brasil”, pontua a trajetória 

dos serviços de saneamento básico no Brasil, o surgimento e o desenvolvimento desses 

serviços, bem como a demonstração das primeiras impressões sobre os pilares de sustentação 

da noção de cooperação entre os entes interfederativos. É de primordial importância o estudo 

dos acontecimentos históricos, legais, sociais, políticos e econômicos que subsidiaram a 

caracterização da prestação dos serviços de saneamento básico que vige na atualidade.  

O segundo capítulo, sob a denominação de “arranjos institucionais da prestação por 

cooperação dos serviços públicos de saneamento básico”, traça as primeiras abordagens em 
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relação à gestão por cooperação, a divisão constitucional de competência em relação ao 

saneamento, a questão da titularidade dos serviços de saneamento básico, a construção do 

Federalismo Cooperativo, os instrumentos de cooperação entre os entes, notadamente em 

relação à titularidade para a prestação das FPICs afetas às regiões metropolitanas, e a atual 

legislação que regulamenta a governança interfederativa. 

O terceiro capítulo denominado: “a aplicação das políticas públicas de saneamento básico 

na Região Metropolitana da Grande Florianópolis (RMF) em face da governança 

interfederativa. Desafios e soluções”, traz o estudo de caso das políticas públicas da RMPA, 

apresenta a estrutura institucional cooperativa na RMF, os desafios a serem enfrentados quando 

da governança interfederativa em Santa Catarina, além de propor soluções para o melhor 

desenvolvimento da gestão por cooperação, baseando-se em casos de sucesso advindos da 

governança na RM gaúcha. 
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1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBL ICOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL E EM SANTA CATARINA 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 Traçado como objetivo primordial desta dissertação, a análise dos arranjos institucionais 

de governança interfederativa que vigem na atualidade, essa não pode ser concluída sem antes 

ser dada ênfase ao estudo do surgimento e desenvolvimento inicial dos serviços públicos de 

saneamento básico no Brasil. 

 Cumpre pontuar - mesmo que não exaurindo o tema-, a compreensão de todo o processo 

de evolução da gestão por cooperação no sistema nacional, o que denota a primordial 

importância do enfoque no surgimento e evolução das características histórico-legais da 

prestação dos serviços de saneamento básico que permearam o desenvolvimento do país e de 

Santa Catarina desde os primórdios - com a chegada dos colonizadores-, até os dias atuais. 

Ressalta-se que a análise não procura seguir uma linha contínua e estanque, se limitando 

a descrever fatos e leis que marcaram a evolução do saneamento básico no país e em Santa 

Catarina, eventos esses que apontam para a construção do atual arcabouço histórico-legal do 

setor. Por vezes, se tratará de um mesmo assunto em mais de um momento, mas necessário 

tendo em vista a didática do trabalho. 

Sem a referida abordagem não é possível chegar ao entendimento do instituto da 

governança interfederativa dos serviços, objeto de estudo desta pesquisa. Para que isto ocorra, 

devem ser destacados os acontecimentos históricos, legais, sociais, políticos e econômicos que 

marcaram época e serviram de subsídio para a caracterização da prestação dos serviços de 

saneamento básico que vigem na atualidade. 

 

1.2 CONCEITUAÇÃO DE SANEAMENTO 

Ao longo da história o termo saneamento toma diversos rumos conceituais, variando em 

função das modificações políticas, econômicas, sociais e culturais de cada época ou de cada 

população. Um dos elementos que influenciaram na concepção moderna do termo 

“saneamento” diz respeito à relação homem-natureza.  

Inicialmente, constata-se que o saneamento era mais voltado para o ser humano, numa 

visão antropocêntrica. Porém, o amadurecimento de uma consciência coletiva da necessidade 

de se ter um meio ambiente salubre para a sobrevivência da população fez com que as ações 

também fossem voltadas para a conservação de um ambiente salutar para a população. Segundo 
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Rubinger (2008, p. 21), “a incorporação de questões de ordem ambiental, além daquelas de 

ordem sanitária, às preocupações no campo do saneamento resultaram na perda de força da 

visão antropocêntrica que vigorava, dando lugar a uma nova perspectiva da relação sociedade-

ambiente.” Trata-se, no caso, dos termos de saneamento ambiental e saneamento básico. 

A concepção de saneamento está atrelada a uma série de medidas e ações que tenham 

como objetivo proporcionar um ambiente salubre, limpo e isento de doenças que possam afetar 

a população daquele local. Em primeiro lugar, devemos analisar a concepção mais geral do 

termo, quando se identifica a necessidade de atividades para controlar e prevenir doenças, 

trazendo um ambiente saudável para os habitantes de determinado lugar. Nessa acepção, 

entende-se estar diante do conceito de saneamento ambiental.  

O saneamento ambiental encampa não somente aquelas atividades essenciais, como o 

abastecimento de água e a coleta de esgoto, mas também outras ações necessárias ao 

desenvolvimento de um ambiente saudável: o asseio dos espaços públicos, o saneamento 

alimentar, a manutenção de ambientes livres de poluição do ar, já que há uma relação estreita 

entre o saneamento e as questões de saúde.  Corrobora com essa assertiva Aith (2010, p. 240), 

quando aborda a questão do saneamento ambiental e afirma que “no campo da saúde é comum 

utilizar-se a denominação ‘saneamento ambiental’ para tratar das questões relacionadas 

diretamente às condições que influem na saúde humana”. 

Constata-se, então, que o saneamento ambiental - por almejar a integridade do meio 

ambiente, tornando-o salubre para os habitantes daquela região - tem uma estreita relação com 

a saúde pública, sendo um instrumento que garante o direito à saúde dos indivíduos.  Resume 

bem essa questão Aith (2010), quando destaca: 

Dessa forma, no âmbito da saúde o conceito de saneamento ambiental 
mostra-se mais completo, na medida em que incorpora não só as 
questões relacionadas a abastecimento, transporte, tratamento e manejo 
de água e resíduos, mas, também, todas as questões ambientais que 
podem oferecer riscos à saúde humana e que exigem ações de 
saneamento, tais como controle de riscos ambientais em vetores 
(zoonoses) ou, ainda, em ambientes de trabalho, moradias, 
estabelecimentos comerciais, etc (AITH, 2010, p. 241). 

A Fundação Nacional de Saúde – Funasa traz em seu Manual de Saneamento conceito 

que denota atenção à questão da salubridade, quando entende que o saneamento ambiental: 

É o conjunto de ações socioeconômicas que tem por objeto alcançar 
Salubridade Ambiental, por meio do abastecimento de água potável, 
coleta e disposição sanitária de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, 
promoção da disciplina sanitária de uso do solo, drenagem urbana, 
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controle de doenças transmissíveis e demais serviços e obras 
especializadas, com a finalidade de proteger e melhorar as condições de 
vida urbana e rural (FUNASA, 2006, p. 14). 

O conceito de saneamento básico tem um alcance mais restrito, na medida em que se 

considera como uma espécie do gênero saneamento ambiental.  O saneamento básico foca mais 

na questão do indivíduo. Na visão de Kobiyama, Mota & Corseuil (2008, p. 26), “o ser humano 

é o foco principal do sistema ou ecossistema”. 

O saneamento básico pode ser considerado como um conjunto de ações voltadas para o 

equilíbrio do meio ambiente com a prestação de serviços essenciais que objetivem proporcionar 

aos habitantes de determinado local melhoria nas condições de saúde pública melhorando, 

consequentemente, a qualidade de vida desses indivíduos.  

Os citados serviços essenciais compreendem o abastecimento de água, o esgotamento 

sanitário, a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos e a drenagem e manejo das águas 

pluviais urbanas.6 Tais serviços essenciais objetivam, portanto, o desenvolvimento e a 

preservação da salubridade ambiental e na visão de Chieco (2011, p.161) atuam na “redução 

das causas que ampliam a probabilidade de contágio por diversas doenças, proporcionando aos 

administrados a melhoria na qualidade de vida, fortalecendo a saúde preventiva e reduzindo a 

necessidade de procura aos hospitais e postos de saúde”. 

Mesmo que as políticas de saneamento básico tenham uma atuação mais restritiva em 

relação ao conceito de saneamento ambiental, não se pode deixar de tratar aquelas políticas 

como de importância primordial para o meio ambiente, sendo as que mais relacionam com a 

Política Nacional do Meio Ambiente. São consideradas, também, como políticas ambientais na 

medida em que buscam a qualidade do meio e a qualidade de vida (MILARÉ, 2007). 

Ao lado da saúde e do meio ambiente ecologicamente equilibrado7, entende-se que o 

saneamento básico é também considerado como direito fundamental já que esses direitos têm 

por escopo o “asseguramento de um mínimo existencial”, devendo ser “garantido por medidas 

de política social e econômica” (ALEXY, 1999, p. 61/64). 

                                                 
6 A definição legal dos serviços de saneamento básico está contida no art. 3º da Lei Federal n.º 11.445 de 5 de 
janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. 
7 Dantas (2015), sobre a importância do meio ambiente ecologicamente equilibrado e sua consagração como direito 
fundamental, aponta que: “pode-se chegar à conclusão de que o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado pode perfeitamente ser considerado um direito fundamental. Embora não esteja previsto, de modo 
específico, no art. 5º da CF/88, isto não significa que ele não possa ser considerado fundamental, em virtude do 
que estabelece o parágrafo 2º desse dispositivo, segundo o qual ‘os direitos e garantias expressos nesta Constituição 
não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais que a 
República Federativa do Brasil seja parte’.” 
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Em que pesem as diversas abordagens acerca dos conceitos de saneamento, em relação 

ao saneamento básico adotar-se-á neste estudo a conceituação contida na legislação federal, já 

que o presente trabalho tem como um dos objetivos a análise documental de textos legais.  

Segundo Patrícia & Moraes (2014, p. 6), “a perspectiva governamental do conceito de 

saneamento foi inaugurada com o Plano Nacional de Saneamento (Planasa), instituído pelo 

Banco Nacional de Habitação em 1971”. Esse plano elencou somente dois serviços como 

integrantes do instituto do saneamento básico: abastecimento de água e esgotamento sanitário, 

vigorando essa perspectiva conceitual até os idos de 1986, quando começa a construção de um 

novo conceito, formalizado com a promulgação da Lei Federal n.º 11.445/2007. 

 Para os efeitos da presente pesquisa, adotar-se-á o conceito de saneamento básico 

trazido pela Lei Federal n.º 11.445, de 5 de janeiro de 2007, cujo conteúdo define as diretrizes 

nacionais dos serviços de saneamento básico, e que em seu art. 3º trata do conceito de 

saneamento básico, como vemos: 

Art. 3.º Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

I - saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e 
instalações operacionais de: 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, 
infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de 
água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos 
instrumentos de medição; 

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e 
instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição 
final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o 
seu lançamento final no meio ambiente; 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, 
transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo 
originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas; 

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de 
atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem 
urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o 
amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das 
águas pluviais drenadas nas áreas urbanas; 

 De fato, entendemos ser essa a melhor conceituação para os objetivos deste trabalho já 

que, apesar de tratar o saneamento básico como um conceito de maior amplitude, reúne no 
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mesmo instrumento legal (ainda vigente), as quatro atividades básicas e que não eram reguladas 

por uma única lei nem se sujeitavam ao mesmo tratamento jurídico (GROTTI, 2011). 

 

1.3 NATUREZA JURÍDICA 

 Para se definir a natureza jurídica de um instituto, devem ser analisadas as diversas 

concepções acerca do objeto estudado, seus elementos, sua composição, traçando pontos 

convergentes para o devido enquadramento em uma categoria jurídica. Assim, para se 

estabelecer a natureza jurídica, necessário se faz analisar, definir, traçar uma comparação e 

fazer a classificação jurídica do objeto, no caso, o instituto do saneamento básico. 

A Constituição Federal da República de 1988 (CF/88) classificou a saúde como direito 

social, bem como estabeleceu que as ações de saneamento devem servir de instrumento para 

promoção do direito à saúde, sendo esse um direito de todos e dever do Estado, com acesso 

universal e igualitário.  O art. 196 da Constituição Federal da República diz que “a saúde é um 

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” (BRASIL, 2003). 

Assim, ao estabelecer em seu artigo 200, inciso IV, que uma das atribuições do Sistema 

Único de Saúde-SUS é “participar da formulação de políticas e da execução das ações de 

saneamento básico” consagrou o entendimento de que há uma estreita relação entre os serviços 

de saneamento básico e a promoção da saúde. 

Com a promulgação da Constituição de 1988, então, abriu-se espaço para o 

entendimento de que além do saneamento ser visto como uma categoria destinada ao 

investimento necessário à produção de capital – serviço econômico – há possibilidade de uma 

abordagem mais social, voltada para o atendimento ao direito à saúde e, consequentemente, ao 

princípio da dignidade humana, tomando realce de serviço social8. 

Sobre as características do saneamento básico como serviço econômico, Carvalho 

(2010, p. 60) informa que “por um lado, o saneamento básico é serviço econômico ou industrial-

comercial: organiza-se na forma de redes de infraestrutura, sua prestação envolve a cobrança 

                                                 
8 Marcos (2012) faz importante defesa da categorização do saneamento básico como direito humano, com 
sustentáculo na aprovação da Resolução 64/292 pela Organização da Nações Unidas (ONU), que alçou o acesso à 
água e o saneamento como direito humano elementar: “trata-se de um direito que se tem não porque se é 
proprietário ou por qualquer outra qualidade econômica ou financeira, mas porque se é Homem. Ainda que 
associados aos demais serviços públicos que igualmente assumiram um viés majoritariamente econômico (...) 
permite uma rápida conclusão pelo acerto da ONU, ao menos no plano normativo, de países como a Bolívia e 
Equador, que alçaram tais direitos ao grau máximo. Trata-se e cada mais tratar-se-á de uma questão de Estado, e, 
como tal, pelo Estado deve ser capitaneada, pela sua máxima essencialidade, que não mais comporta um ângulo 
de visão economicista. 
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de tarifas e é passível de ser concedido à iniciativa privada”. Tratando da questão do saneamento 

básico como serviço social, o mesmo autor acrescenta que tal serviço: 

pode ser considerado um serviço social, na medida em que é 
responsável por uma dimensão essencial do direito à saúde, 
imprescindível para a efetivação da dignidade da pessoa humana (art. 
1º da Constituição Federal) e para a realização dos objetivos da 
sociedade brasileira (art. 3º da Constituição Federal) (CARVALHO, 
2010, p. 61). 

Esta questão também está retratada no trabalho de Patrícia & Moraes (2005) que 

abordam o assunto atestando que, após a Constituição, descortinam-se dois enquadramentos:  

Naquele momento, e até hoje, duas noções estavam colocadas: a 
primeira considerava o saneamento como uma medida de infraestrutura 
das cidades, como um investimento necessário à reprodução do capital, 
como um serviço que deveria ser submetido à lógica empresarial, tendo 
a auto-sustentação um pressuposto fundamental e a segunda, como uma 
medida de saúde pública e, consequentemente, integrante da política 
social (PATRÍCIA & MORAES, 2005, p. 9). 

Considerando as questões colocadas, entende-se que apesar da importância do 

saneamento para a questão econômica - como instrumento para a construção de infraestrutura 

e formação de capital – o saneamento básico deve ser considerado primordialmente como um 

direito social, já que é peça-chave para a promoção da salubridade ambiental e umbilicalmente 

atrelado à saúde pública, direito social garantido constitucionalmente. 

Em que pese a bipartição apresentada, tem-se que os serviços de saneamento básico são 

serviços públicos, exceto em alguns casos excepcionados pela legislação.9  De uma maneira ou 

de outra – considerado como serviço econômico ou serviço social - compete precipuamente ao 

poder público a prestação de tais serviços, conforme a legislação vigente: Constituição da 

República e Lei Federal n.º 11.445/2007. Grotti (2011, p. 35) observa que “é fato que a 

Constituição reserva ao poder público a atribuição de organizar e assegurar a prestação de tal 

atividade”. 

                                                 
9 Essas exceções vêm elencadas nos arts. 5º e 6º da Lei Federal n.º 11.445/2007, que diz: 
“Art. 5o Não constitui serviço público a ação de saneamento executada por meio de soluções individuais, desde 
que o usuário não dependa de terceiros para operar os serviços, bem como as ações e serviços de saneamento 
básico de responsabilidade privada, incluindo o manejo de resíduos de responsabilidade do gerador. 
Art. 6o O lixo originário de atividades comerciais, industriais e de serviços cuja responsabilidade pelo manejo não 
seja atribuída ao gerador pode, por decisão do poder público, ser considerado resíduo sólido urbano” (BRASIL, 
2007). 
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Inúmeros são os autores que tratam de conceituar o termo “serviço público”. Conforme 

Meireles (2003, p. 319), “Serviço público é todo aquele prestado pela Administração ou por 

seus delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou 

secundárias da coletividade ou simples conveniências do Estado”.  

Outra abordagem é dada por Justen Filho (2011) quando retrata: 

Serviço público é uma atividade pública administrativa de satisfação 
concreta de necessidades individuais ou transindividuais, materiais ou 
imateriais, vinculadas diretamente a um direito fundamental, 
insuscetíveis de satisfação adequada mediante os mecanismos da livre 
iniciativa privada, destinada a pessoas indeterminadas, qualificada 
legislativamente e executada sob regime de direito público (JUSTEN 
FILHO, 2011, p. 688). 

Destaca-se que Justen Filho vincula os serviços públicos à satisfação de necessidades 

atreladas a algum direito fundamental. Ou seja, qualquer atividade de serviço público deve 

servir para satisfazer a um direito fundamental. 

No caso em estudo os serviços de saneamento básico estão intimamente atrelados ao 

direito fundamental à saúde10, já que a prestação adequada do saneamento básico protege os 

recursos hídricos, desenvolvendo um ambiente salubre para os indivíduos. Por consequência, 

reduz os riscos de doenças, buscando alcançar o pleno direito à saúde. 

Carvalho (2010), ao tratar do assunto, destaca: 

Como salientamos, o saneamento básico se consagrou como uma 
manifestação da saúde enquanto problema coletivo. Tal afirmação, 
aliada às disposições legais, revela a importância da questão do ponto 
de vista social. O saneamento básico é reconhecido como um dos 
serviços que mais contribuem para a melhoria da saúde, da qualidade 
de vida e do meio ambiente, o que explica a necessidade de sua 
universalização, pressuposto essencial da realização, considerando as 
condições e diferenças sociais dos usuários e a determinação da 
expansão dos serviços, que devem atingir, inclusive, as populações de 
baixa renda e as áreas de baixa densidade populacional, tendo como 
horizonte a satisfação de toda a população. Trata-se, portanto, de 
serviços essenciais, de interesse de todos indistintamente, cujos 
parâmetros não podem ser medidos segundo critérios de mercado 
(CARVALHO, 2010, p. 62). 

                                                 
10 O direito fundamental à saúde está inserido no Título II – Dos direitos e garantias fundamentais da Constituição 
Federal da República, classificado como direito social, quando diz em seu art. 6º: “São direitos sociais a educação, 
a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 
e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição” (BRASIL, 2003). 
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Assim, constata-se que o serviço público de saneamento básico deve ser tratado com a 

maior importância devida, já que as atividades desenvolvidas servem para criar um ambiente 

saudável, livre de doenças, objetivando o atendimento do direito fundamental da saúde aos 

habitantes de um determinado local11. 

 

1.4 EVOLUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL E EM SANTA CATARINA 

Aborda-se neste tópico o aparato histórico que influenciou a construção da prestação dos 

serviços de saneamento básico no país, notadamente aqueles que tiveram maior ingerência na 

estrutura que rege o sistema nos dias atuais. Não se seguirá uma cronologia estanque e 

engessada, servindo mais como um panorama geral para o entendimento do assunto do que uma 

descrição pontual e cronologicamente orquestrada. Cabe ressaltar que foi utilizada como 

parâmetro a periodização retratada no trabalho de Rezende & Heller (2008), por se entender ser 

a mais didática dentro daquelas pesquisadas e que traça a evolução minuciosa dos 

acontecimentos histórico-legais que culminaram na estrutura que hoje impera12. 

Ademais, se aparta desse tópico a análise do Federalismo no Brasil e as leis vigentes 

que tratam da gestão por cooperação e que serão abordadas oportunamente, tendo em vista 

demandarem maiores elucidações e o aprofundamento necessário para a análise da governança 

interfederativa. 

 

1.4.1 Dos primórdios da colonização brasileira à metade do século XIX: da ausência de 

políticas do poder público à construção da concepção sanitária brasileira 

O saneamento básico no Brasil tem seus primeiros registros relacionados com as 

atividades dos indígenas que aqui habitavam antes da colonização europeia. Tidos como povos 

nômades ou seminômades, as diversas etnias modificavam seu habitat conforme rareavam as 

provisões alimentares do local. Armazenavam água em recipientes de barro, argila e pedra. 

Ainda, tinham hábitos de asseio, como banhos diários, e destinavam local específico para a 

realização de suas necessidades fisiológicas e a deposição de rejeitos. 

                                                 
11 Kobiyama (2008, p. 28), trata da relação entre as políticas públicas, as ações de saneamento e os recursos hídricos 
que, segundo o autor “a obtenção de boas condições de saneamento requer o gerenciamento adequado dos recursos 
hídricos, que, por sua vez, engloba ações de saneamento básico”. 
12 Com relação à evolução histórica do saneamento no Brasil, Demoliner (2008, p. 110) a divide em 3 fases: a 
primeira fase indo até 1970, quando eram prestados os serviços pelos municípios, preponderantemente; a segunda 
fase compreendida entre 1970 e 1990, com a prestação pelos Estados; e a terceira fase após 1990, quando se 
instaurou o conflito de competências acerca da titularidade da prestação do saneamento básico. 

 



31 
 

A história do saneamento básico em Santa Catarina, assim como no restante do país, 

tem seus primeiros registros com as atividades dos povos indígenas habitantes no Estado. O 

litoral de Santa Catarina era povoado pelos índios Carijó e a região do planalto pelos índios 

Xokleng e Kaigang, que se utilizavam das fontes naturais (rios e córregos) para captação de 

água e para os hábitos de asseio (RAMOS, 1991, p. 25). 

No período da colonização do Brasil, com a chegada dos portugueses e de diversos 

outros estrangeiros que aqui aportaram, as ações de saneamento tomaram forma através da 

mistura de diversas etnias e de seus costumes, tais como os europeus, os africanos e os já 

residentes indígenas. Nessa época, foram incorporadas ao costume local práticas advindas de 

cada uma dessas populações, quando começa a surgir uma identidade sanitária nacional 

(REZENDE & HELLER, 2008). 

Em relação à Santa Catarina, Ramos (1991) aponta características do período que se 

inicia com a chegada dos colonizadores e se estende até o início das primeiras obras estruturais 

de saneamento no Estado, em 1910 e 1917, com sistemas de águas e esgoto, respectivamente. 

Nesse período, a colonização catarinense, feita por açorianos, germânicos, italianos, austríacos, 

poloneses, belgas, franceses e africanos mesclou os costumes forasteiros com os hábitos 

indígenas e conviveu sob condições rudimentares de saneamento, utilizando-se dos canais 

hídricos para abastecimento de água e disposição dos resíduos.  

O banho muda de periodicidade e, ao contrário do asseio diário indígena, torna-se evento 

esporádico, “tomado apenas a longo prazo, ou em muitos casos apenas em ocasiões especiais, 

em grandes vasilhames de bronze, ou em tinas de madeira, tem o ato repetido, usando-se a 

mesma água servida” (RAMOS, 1991, p. 30 e 31). 

Destaca-se no Estado a construção de represamentos dos riachos denominados de 

“cariocas”. A construção de fontes nas maiores cidades é outro ponto de destaque na época, 

sendo que várias são instaladas em locais com recurso hídrico abundante, como nas cidades de 

Florianópolis e Laguna. O principal instrumento de transporte de água se caracteriza na figura 

do escravo, que transportava nas costas a água para as residências durante um longo período 

que somente se finda no início do século XX. Porém, em 1860 já ocorre o abastecimento em 

domicílio, realizado pela carroça-pipa (RAMOS, 1991, p. 32). 

Retornando ao estudo nacional verifica-se que, num primeiro momento, a divisão do 

território em capitanias hereditárias teve como consequência a dispersão da colonização e a 

baixa densidade demográfica. Também, a economia exploratória voltada para o comércio 

exterior trouxe a lume a característica de pouca importância aos anseios sanitários da 

coletividade, traduzindo-se em ações sanitárias visando mais o indivíduo. Ilustram essa ideia 



32 
 

Rezende & Heller (2008, p. 42), quando destacam que “a maior parte das ações sanitárias 

durante o período colonial tinha caráter individual, havendo poucas intervenções realizadas no 

plano coletivo até meados do século XVIII”. 

Assim, nota-se uma quase que completa ausência do poder público nas questões de 

saneamento, pois havia um interesse praticamente exploratório da Coroa colonial, visando 

basicamente à captação e destinação para o exterior das riquezas nacionais. Não havia olhar 

para os habitantes, que nada mais eram do que instrumentos utilizados para a exploração 

econômica. 

A descoberta do ouro no país, quando se dá uma intensa migração de estrangeiros em 

busca dessa riqueza, trouxe um crescimento vultoso de cidades e vilas, que nascem e se 

desenvolvem em torno daqueles locais explorados. Nesse momento, vê-se uma maior 

preocupação, mesmo que ainda tímida, com a saúde coletiva, surgindo ações voltadas ao 

saneamento, principalmente quanto ao abastecimento de água e à destinação dos dejetos 

humanos. Registra-se no período citado a construção de diques, canais e aterros, principalmente 

em Recife, Pernambuco, que são consideradas as primeiras obras de saneamento no Brasil e 

foram realizadas quando da ocupação holandesa no país.   

Porém, como destacam Rezende & Heller (2008), essas atividades:  

privilegiavam os centros mais dinâmicos da economia nacional, como 
as grandes cidades litorâneas e as ricas cidades das Minas Gerais, e 
apenas uma parcela reduzida da população teve acesso às melhorias. 
Essas, representadas pela construção de chafarizes para o 
abastecimento de água e pelo trabalho escravo ou pago para a coleta 
dos dejetos, logo tornaram-se insuficientes, não conseguindo conter a 
crescente insalubridade nas cidades brasileiras, transformadas em 
frequentes espaços para as epidemias (REZENDE & HELLER, 2008, 
p. 84-85). 

 Acrescentam os autores, ainda, que: 

A construção, manutenção e administração dos chafarizes eram 
realizadas pelas câmaras municipais tuteladas pelos intendentes 
municipais. O primeiro sistema de abastecimento de água da capital 
captava água no rio Carioca e era constituído por aqueduto e chafariz 
localizado no atual Largo da Carioca. Foi inaugurado no ano de 1723. 
A partir daí, muitos outros chafarizes foram construídos na cidade do 
Rio de Janeiro até a instalação da rede. Entre 1720 e 1740 foram 
construídos vários chafarizes em Ouro Preto; em 1744 foi executado o 
primeiro chafariz público da cidade de São Paulo e datam de 1779 os 
primeiros registros de abastecimento público em Porto Alegre 
(REZENDE & HELLER, 2008, p. 105). 
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Mesmo com o aumento da urbanização no Brasil e o surgimento das primeiras ações de 

saneamento, as atividades sanitárias não correspondiam aos anseios da população que, por 

consequência, sofria com o processo de proliferação de epidemias devido ao alto grau de 

insalubridade dessas cidades e vilarejos13. Com relação ao abastecimento de água, os maiores 

beneficiados eram os providos de posses, sendo que a população menos abastada tinha 

dificuldade para transportar águas dos chafarizes, geralmente localizados distantes de suas 

residências. Os ricos, por sua vez, se utilizavam de animais e dos escravos, denominados tigres, 

para o transporte hídrico e também dos dejetos.  

Com relação aos tigres, vale destacar a origem do nome dado a esses escravos 

transportadores de dejetos humanos. Segundo Marques (1995, p. 55), eram “escravos que, à 

noite, carregavam tonéis de excretas das habitações até o mar, lançando-os em frente ao largo 

do Paço”. À medida que se locomoviam os barris cheios transbordavam, escorrendo sobre seus 

corpos faixas de dejetos, o que lhes dava a aparência de tigres14. 

Mais tarde, com a chegada da Coroa portuguesa ao país, inicia-se a execução de políticas 

sanitárias, políticas essas centralizadas no governo e motivadas principalmente pela demanda 

de melhoria dos portos nacionais, já que o comércio exterior intensifica-se com a participação 

de diversos países em consequência da quebra do monopólio português.  

Assim, começa a tomar forma a organização estatal responsável pelas ações sanitárias 

e, mesmo que com atuação tímida, criam-se cargos públicos para as supracitadas atividades. O 

cargo de Inspetor-Mor foi criado para tratar das necessidades da Corte. Em 1808 foi criada por 

Dom João VI a primeira forma de organização sanitária, sendo consolidada após algumas 

modificações sob o cargo de Diretor-Geral de Saúde Pública (REZENDE & HELLER, 2008).  

 

1.4.2 De meados do século XIX ao início do século XX. A centralização dos serviços de 

saneamento pelo poder público e a busca pela autonomia 

Na segunda metade do século XIX surgem questões que demandam do Estado uma 

atenção maior à população e às questões sanitárias. 

                                                 
13 Nesse sentido, Milaré (2007, p. 604): “condições climáticas naturais e fatores morbosos, vindos de dentro e de 
fora do Brasil, propiciaram a eclosão de diversos males para a saúde pública. Os colonizadores trouxeram, em suas 
naus, também outras doenças, tanto da metrópole quanto das terras africanas. O sistema colonial dedicava-se à 
exploração de recursos da terra sem plantar infraestruturas e benfeitorias. As condições de saneamento na Colônia 
não eram satisfatórias por força de causas já bem conhecidas. Ora, essas condições agravaram-se com o andar do 
tempo, particularmente nos poucos centros urbanos que se formavam paulatinamente”. 
14 Informação extraída da Revista de História, no artigo “Tampe bem o seu tonel”, de Fabiano Vilaça dos Santos. 
Disponível em http://www.revistadehistoria.com.br/secao/por-dentro-do-documento/tampe-bem-o-seu-tonel. 
Acesso em 10 de março de 2015. 
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Num primeiro momento, destaca-se a mudança gerada pelo capitalismo no continente 

europeu que, chegando mais tarde ao Brasil, trouxe mudanças em relação ao 

indivíduo/instrumento de produção. Esse contexto traz a lume questões acerca do olhar ao 

trabalhador, peça importante no processo de acumulação de capital. Assim, o indivíduo foi visto 

com mais atenção, já que eram necessárias melhores condições para que produzisse mais, o que 

acarretou a execução de políticas públicas15 do Estado para a saúde do trabalhador e para o 

saneamento dos ambientes de trabalho e moradia. Sem tais cuidados não ocorreria a produção 

de capital, não gerando, assim, desenvolvimento para o país ou acumulação de mais valia para 

os donos. 

Outro fator determinante para o desenvolvimento do saneamento básico diz respeito ao 

aumento populacional que se deu nessa época, quando se constata o desembarque considerável 

de imigrantes no país. Esse fato gerou um inchaço populacional nas vilas e cidades, causando 

muitos problemas, entre eles inúmeras epidemias que vitimaram uma grande parcela da 

população, o que trouxe uma grande preocupação para o poder público.  

Dantas et al. (2012 p. 274-275), tratando dessa questão, informam que “como 

incremento da população dos grandes centros e concentrações cada vez maiores nas áreas 

urbanas, houve necessidade de se criar tecnologias otimizadas para se garantir o tratamento 

eficiente de grandes volumes de resíduos sólidos e líquidos”. Ressaltam, ainda, que no período 

compreendido entre meados do século XIX e o início do século XX houve a “estruturação das 

ações de saneamento sob o paradigma do higienismo, isto é, como uma ação de saúde, 

contribuindo para a redução da morbi-mortalidade por doenças infecciosas, parasitárias e até 

mesmo não infecciosas”. 

Com relação à doutrina higienista, Grotti (2011, p.17) destaca seu surgimento na 

primeira metade do século XIX, juntamente com o liberalismo, quando se deu maior atenção à 

saúde dos habitantes de determinado local, sendo que o poder público implementou “profundas 

intervenções sobre a cidade e, principalmente, sobre as moradias populares”. 

A questão das epidemias causava muitas preocupações nesse período. A sociedade, 

estrutura complexa e mutante, sofria os efeitos das inúmeras doenças que acometiam e 

vitimavam os moradores das cidades. Rezende & Heller (2008), tratam dessa questão, quando 

afirmam que: 

                                                 
15 Em relação às políticas públicas, Zioni (2005, p. 35-36) faz reflexões sobre a relação indivíduo-sociedade, o 
desenvolvimento de valores e a mediação de conflitos, muitas vezes mitigados através de políticas públicas que, 
na visão do autor, são: “ações, projetos, regulamentações, diretrizes, leis e normas que o Estado desenvolve para 
administrar os diferentes interesses sociais”. 
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Com o rápido crescimento populacional urbano, a partir do estímulo à 
imigração, tornava-se mais forte a noção da interdependência sanitária, 
segundo a qual toda a sociedade estava ligada por um elo representado 
pelo agente causador da doença. A cada nova epidemia tornava-se mais 
evidente a vulnerabilidade de toda a população à doença, que não fazia 
escolha entre pobres e ricos (Hochman, 1998). Atingia a todos os 
expostos, tendo como alvo fácil as camadas de maior poder aquisitivo 
que, embora tivessem condições de interferir no seu ambiente 
particular, principalmente utilizando-se dos “tigres” para a realização 
dos “serviços” sanitários da casa, eram muito suscetíveis às doenças 
que rondavam o ambiente externo. Além disso, a economia nacional, 
assentada na força humana de trabalho, sofria com a instabilidade no 
sistema de produção provocada pelas epidemias (REZENDE & 
HELLER, 2008, p. 118). 

Dessa forma, crescem as ações sanitárias realizadas pelo poder público, já que havia a 

preocupação com a proliferação das epidemias e a dizimação da população, bem como a 

necessidade de se melhorar a imagem do país aos olhos dos europeus. Onde antes se viam 

soluções de pouca monta e geralmente de cunho individual surgem soluções direcionadas para 

a coletividade.  

O movimento pelo saneamento do Brasil16 trouxe a público a questão das doenças que 

acometiam não só as grandes cidades, mas também o meio rural. Com o Brasil doente, 

notadamente era necessária a centralização das ações sanitárias, bem como a aplicação de 

políticas públicas de caráter geral, visando a saneabilidade de todo o país. Assim, houve a 

centralização pelo poder público federal das atribuições afetas ao saneamento, transferindo para 

si as atribuições que antes eram dotadas aos Estados ou aos municípios.  

Ressalta-se, todavia, que o processo de transferência para a União não foi de todo modo 

fácil, tendo em vista que a Constituição Federal vigente, de 1891, “determinara ser da 

competência do poder local solucionar problemas de caráter local, como os de saúde e 

saneamento”.  

Mercedes (2002, p. 93) salienta que “A Constituição de 1891, republicana, reafirmou a 

autonomia dos estados nas ações sanitárias, já contemplada na legislação imperial, 

                                                 
16 Segundo Kropf e Lima (2011, p.79 a 82), o movimento pelo saneamento no Brasil “desencadeado durante a 
Primeira República (1889-1930), colocou em evidência as precárias condições de saúde das populações rurais 
como principal obstáculo a que o país se civilizasse e se tornasse efetivamente uma nação”, acrescentando que foi 
uma campanha que “reuniu entre 1916 e 1920, médicos, cientistas, intelectuais e políticos em torno da ideia de 
que o “atraso” do Brasil em face das nações consideradas civilizadas não era resultado do clima tropical ou da 
composição racial da sua população, mas dos prejuízos causados pelas endemias rurais à produtividade do trabalho 
e do descaso do Estado com as populações do interior.” Acrescentam, ainda, que “como movimento político, a 
campanha pelo saneamento expressou-se fundamentalmente na reivindicação de que o Estado brasileiro 
aumentasse seu poder de intervenção no campo da saúde pública”. 
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permanecendo a responsabilidade do Estado Nacional pelo saneamento apenas no âmbito do 

Distrito Federal”. 

Ocorre que devido à constatação de que não se podia tratar o problema de maneira local 

- já que as consequências de alastramento das doenças perpassavam um determinado território 

– necessária a adoção de políticas mais abrangentes, de caráter nacional. 

Foram, então, concedidos empréstimos pela União aos Estados e municípios para a 

execução de práticas de combate às epidemias, bem como aumentou consideravelmente a 

solicitação de auxílio técnico desses entes ao governo federal para a implementação de ações 

sanitárias. Porém, foram preservadas as autonomias dos Estados e municípios em relação às 

suas competências. Consolida-se, aqui, a ingerência cada vez maior do poder público federal 

nos Estados e municípios quanto a essa questão, que será detalhadamente apresentada em 

tópicos posteriores, principalmente quando da análise da regulamentação do setor de 

saneamento no país.  

Rezende & Heller (2008) destacam que: 

O poder público consolidou-se, de fato, como desenvolvimento da 
saúde pública centrada nas mãos do governo federal, que usou de toda 
a sua coercitividade para fazer cumprir normas de higiene e educação 
sanitária. Então, pode-se dizer que a penetração do poder central, 
implementando políticas públicas, constituiu um importante elemento 
na formação de uma identidade nacional “coletiva” (REZENDE & 
HELLER, 2008, p. 179-180). 

Com relação à prestação dos serviços de saneamento pelo poder público, ressalta-se que 

no final do século XIX, quando eram urgentes as soluções para uma melhor salubridade das 

cidades - tanto para a erradicação das epidemias quanto para um melhor desenvolvimento 

econômico - o poder público assume os serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, sendo a execução concedida às companhias privadas através do instituto jurídico da 

concessão, com o predomínio de atuação das companhias inglesas. A decisão de se conceder 

os serviços às empresas privadas deu-se pelo fato do Brasil ainda não estar suficientemente 

preparado para executar de maneira plena o abastecimento de água e os serviços de esgotamento 

sanitário. 

As primeiras cidades a serem atendidas pelas concessões privadas foram Rio de Janeiro, 

Recife, Porto Alegre, São Paulo, Belém e São Luis. Mercedes (2002, p. 104), citando Rezende 

e Vargas, faz um apanhado geral das primeiras concessões até o início do século XX e informa 

alguns dados relativos ao atendimento aos habitantes daquela região, conforme se destaca no 

quadro 1, abaixo: 
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Quadro 1- Primeiras Concessões às Companhias Privadas no Brasil 

Cidade Concessionária Comentários 

Rio de 
Janeiro 

The Rio de Janeiro City 
Improvements Company 
Limited 

Concessão instituída em 1862, findou em 1947; 
primeiras obras (esgotos), iniciadas em 1853, 
antes mesmo da assinatura do contrato, 
inauguradas em 1864; rede de abastecimento 
iniciada em 1876 e concluída em 1878, com 
apenas 10% dos prédios ligados 

Recife Recife Drainage 
Company 

Concessão instituída em 1873, findou em 1908, 
diante de atendimento reduzido e precário 

Porto 
Alegre 

Companhia Hydráulica 
Porto Alegrense 

Início da concessão em 1861, executou um 
sistema que só operou em 1866, atendendo a 
pouquíssimos usuários 

São Paulo Cia. Cantareira de Águas 
e Esgotos 

Organizada por empresários paulistas em 1877, 
tornou-se empresa de economia mista em 1878 e 
foi encampada em 1893 

Belém  Cia Das Águas do Grão-
Pará (capital inglês) 

Concessão em 1881, ao final de 1884 atendia 
apenas 500 prédios 

São Luis  Serviços controlados por ingleses, juntamente 
com luz, tração e prensa de algodão 

Fortaleza Ceará Water Works 
Company Limited 

Concessão em 1887 

Fonte: Mercedes, 2002, p. 14.  

Conforme se constata no quadro 1, a companhias privadas não tiveram uma grande 

durabilidade na prestação dos serviços concedidos, dando-se início à encampação a partir de 

1893. Com exceção da City Company do Rio de Janeiro e da Companhia City de Santos, que 

resistiram à tomada da concessão, as demais companhias rapidamente tiveram seus serviços 

interrompidos devido à insatisfação popular, gerada pelo reduzido espectro de cobertura do 

atendimento aliado à baixa qualidade do serviço oferecido (REZENDE & HELLER, 2008). 
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Ademais, a prestação dos serviços somente abarcava a classe mais abastada das cidades. 

Como as empresas privadas visavam o lucro com a cobrança de taxas ou tarifas, nada mais 

provável de que a estrutura fosse montada beneficiando os que possuíam recursos para pagar 

pela prestação daqueles serviços. 

Segundo Rezende & Heller (2008, p. 129-130) essas inúmeras reclamações populares 

foram fatos determinantes “na encampação17 da maioria das concessões privadas pelo Estado, 

constituindo serviços sob a forma de administração direta. De fundamental importância foi a 

participação popular no processo de transição do modelo de gestão”. 

Ainda sobre a questão das encampações das concessões privadas, Mercedes (2002), 

destaca que: 

Porém, os problemas de saúde pública decorrentes da falta de 
saneamento, já em pleno século XX, debilitando a população – que a 
essa altura saiu da apatia, em função, inclusive, do movimento 
sanitarista -, e interferindo nas relações comerciais internas e externas 
foi uma restrição concreta à prevalência da lógica comercial. Com o 
decaimento da qualidade dos serviços prestados e o aprimoramento do 
aparato estatal de saúde pública, o encampamento foi a consequência 
natural (MERCEDES, 2002, p. 103). 

Assim, a insatisfação da população com relação à prestação deficiente dos serviços de 

saneamento básico pelas empresas privadas fez com que o poder público tomasse providências 

no sentido de uma maior ingerência no setor. Era preciso atingir um maior número de pessoas, 

bem como criar estruturas e estabelecer regras que gerissem o setor de maneira satisfatória. 

  

1.4.3 Do início do século XX à década de 1990 – a época Planasa 

É nesse momento da história do saneamento básico que o poder público inicia a criação 

de órgãos responsáveis para gerir os serviços de saneamento, já que as companhias privadas 

não cumpriram as obrigações tratadas. A população, insatisfeita, pugnava por melhorias e 

efetiva prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Então, 

retomados os serviços de saneamento, é chegado o momento de se iniciar uma política de 

fortalecimento e de centralização do poder público na prestação de serviços de saneamento 

básico para a população.  

A criação das Comissões Federais de Saneamento veio para facilitar o desenvolvimento 

e a execução de projetos para o saneamento das cidades, reunindo vários profissionais técnicos 

                                                 
17 Marçal Justen Filho destaca que a encampação “é a extinção da concessão antecipadamente, por ato unilateral 
do poder concedente, fundada em motivo de interesse público e mediante a indenização prévia ao concessionário, 
observada a garantia do devido processo legal” (JUSTEN FILHO, 2011, p. 760).  
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de várias áreas, tendo como destaque o engenheiro Saturnino de Brito, que integrou várias 

comissões e foi responsável por inúmeras obras de saneamento em diversas cidades do país 

(REZENDE & HELLER, 2008). 

 É no primeiro governo de Getúlio Vargas (1930/1945) - quando suspendeu a 

Constituição Federal de 1891 e passou a governar por decretos até a promulgação da nova Carta 

Magna, em 1934 – que a responsabilidade pelo saneamento foi transferida ao Ministério da 

Educação e Saúde Pública. Foram realizadas, nesse momento, várias ações voltadas aos 

Estados, tendo o poder central federal o controle de tais atividades (REZENDE & HELLER, 

2008). 

Posteriormente, os Estados federados passam a conquistar maior autonomia, legislando 

sobre as questões sanitárias, bem como executando obras de saneamento. Porém, implantavam 

os sistemas e repassavam a responsabilidade de administração para os municípios, que 

detinham a competência concorrente para tanto (MARQUES NETO, 2005). 

 Registra-se que em 1934 é editado o Código de Águas, através do Decreto n.º 24.643 

(Brasil, 1934), que institucionalizou a exploração das fontes de água. Foi a primeira norma legal 

a disciplinar o aproveitamento industrial dos recursos hídricos e a exploração da energia 

hidráulica. Mercedes (2002, p. 98) complementa que o Código de Águas foi, por muitos anos, 

“o mais importante instrumento de gestão dos recursos hídricos, do ponto de vista do uso do 

recurso natural, mas também do ponto de vista econômico”.  

Em 1949 é editada a Lei Federal n.º 819, que instituía regime de cooperação entre os 

entes federados e as pessoas jurídicas de direito privado para a execução de obras para o 

saneamento básico. Grotti (2011) retrata a questão da relação do governo federal, Estados e 

Municípios em relação à gestão e execução do saneamento nessa época, quando informa que: 

Assim é que, a partir de 1941, observa-se uma alteração no papel 
desempenhado pelo governo federal em matéria de política sanitária, 
que passa a ser muito mais o de coordenador e fiscalizador das ações 
realizadas pelo Estado e pelos Municípios do que o de executivo. Em 
decorrência, os Estados passam a criar estruturas administrativas para 
os serviços de saneamento, assumindo a implantação dos sistemas e, 
conforme disposto no art. 13 da Constituição de 1934, repassando-os 
aos Municípios para que os administrassem (GROTTI, 2011, p. 20). 

É nessa época, ainda, que se inicia o distanciamento entre os serviços de saúde e de 

saneamento, que até a metade do século XX eram vinculados. Criam-se, então, novos rumos e 

abre-se espaço para a autonomia de ambos. O setor do saneamento, portanto, se desvincula do 

setor da saúde, ganhando nova direção, com discussões sobre o melhor modelo de gestão para 
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os serviços: se sob gestão centralizada ou como um serviço autônomo. Rezende & Heller 

(2008), retratam bem essa questão: 

O setor de saneamento, por sua vez, assumiu um caráter cada vez mais 
desvinculado do setor de saúde, devido a uma série de fatores que lhe 
incutiram uma feição mais dinâmica, a partir de novos modelos de 
gestão, com o questionamento e contestação do modelo de gestão 
representado pela administração direta. Buscou-se uma maior 
autonomia para os serviços, podendo-se dizer que as décadas de 1950 e 
1960 traduziram um período de transição entre o modelo de gestão 
centralizado e serviços de natureza autônoma. Esse período foi 
caracterizado por importantes decisões para o progresso das ações de 
saneamento, embaladas pela implantação do conceito de auto-
sustentação tarifária, cuja prática contribuiu para o aporte de recursos 
financeiros adicionais para o setor. Assim, a área do saneamento 
ganhou nova dinâmica, dentro de um contexto global imposto pela nova 
realidade do país, representada pela crescente industrialização e 
urbanização (REZENDE & HELLER, 2008, p. 219-220). 

A criação do Plano Nacional de Financiamento para Abastecimento de Água, em 1953, 

se estabeleceu, conforme Rezende & Heller (2011, p. 232) como o “divisor de águas na 

reformulação das políticas do setor”. Conforme o referido plano, em que pese já existirem os 

serviços autônomos municipais – ainda que de maneira tímida -, deu-se a substituição da 

administração direta municipal por um modelo de gestão autônoma, com independência tanto 

administrativa quanto financeira, cujos órgãos responsáveis pela prestação eram ligados aos 

Municípios. Nesse novo modelo, o Estado tinha apenas o poder normativo e fiscalizatório. 

Esses entes públicos, criados sob a natureza jurídica de autarquia municipal e dotados 

de autonomia administrativa e financeira, são denominados de Serviços Autônomos de Águas 

e Esgotos (SAAEs). Segundo Demoliner (2008, p. 111 e 112) “a partir de 1952, o Serviço 

Especial de Saúde Pública (SESP), atualmente denominado Fundação Nacional de Saúde 

(Funasa), concebeu os primeiros Serviços Autônomos de Águas e Esgotos (SAAEs) para 

funcionarem junto aos municípios mais carentes”. Ainda nessa época são criadas as primeiras 

sociedades de economia mista. 

Mesmo com as crescentes críticas de que o sistema de administração direta pelos 

municípios era demasiadamente burocrático e moroso - além da carência de recursos humanos, 

da dificuldade da obtenção de recursos-, esse tipo de prestação se estendeu por muitos anos. 

Ainda no início da década de 1970, a maioria dos serviços era municipal. Porém, merece 

destaque o fato de que muitos municípios tinham como operadores dos serviços os Estados, que 

realizavam o abastecimento de água para 37% da população brasileira (GROTTI, 2011). 
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Tendo em vista o despreparo das municipalidades, esse sistema não rendeu os frutos 

desejados, já que eram precárias as condições dos municípios – ainda inexperientes - para 

executar as tarefas afetas ao saneamento, o que acabou causando um desperdício de 

investimento federal bem como a danificação dos sistemas instalados. Havia, portanto, enorme 

dificuldade de administração direta pelos municípios pois, além da inexperiência, era presente 

a precariedade da política tarifária, bem como a dependência de recursos externos.  

Iniciam-se as restrições de financiamento aos Municípios para a execução dos serviços 

de saneamento. O Plano Diretor da Sudene, de 1961, condicionava a liberação de empréstimos 

à transferência dos serviços de saneamento às empresas ligadas aos Estados ou ao governo 

federal, constituía algumas concessionárias e fomentava a criação das Companhias Estaduais 

de Saneamento Básicos, as CESBs, pelos Estados. Ao mesmo tempo, o BID também limitava 

a liberação dos financiamentos somente àqueles que concedessem a prestação dos serviços de 

saneamento a empresas estaduais de economia mista. Essa regra vinha do entendimento do 

banco de que tais empresas estavam “mais capacitadas para a administração dos custos dentro 

da visão da autonomia tarifária e com melhor suporte técnico-administrativo para a 

implantação, ampliação e operação de sistemas eficientes de saneamento” (REZENDE & 

HELLER, 2008, p. 237-238). 

Alguns fatos históricos devem ser destacados na década de 1960, pois foram 

responsáveis, segundo Diniz (2012, p. 157), pela nova estruturação “do modelo de oferta e de 

financiamento para a área de saneamento”. Segundo a autora, durante o governo militar 

destacam-se três momentos importantes dessa reforma, a saber: “1) A criação do Banco 

Nacional de Habitação (BNH), em 1964; 2) a instituição do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), em 1966; e 3) a reforma tributária, em 1967”. 

A existência de diversos órgãos gestores no setor de saneamento no início da década de 

1960 dificultava a execução dos programas e ações para a área. Nessa época existiam 17 órgãos 

públicos federais18 atuando no setor, porém somente a FSEP tinha atuação em todas as fases: 

planejamento, implantação e operação. 

                                                 
18 Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS); Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 
(DNOCS); Fundação Serviços de Saúde Pública (Fsesp); Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNRu); 
Divisão de Engenharia Sanitária do Ministério da Saúde; Superintendência de Valorização Econômica da 
Amazônia (SVEA); Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene); Comissão do Vale do São 
Francisco (CVSF); Comissão de Fronteiras; Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM); Seção de 
Engenharia do Ministério da Guerra e Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) (DINIZ, 2012, 
p. 157). 
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Em relação à Santa Catarina, destaca-se que no início do século XX o Estado ainda não 

possuía sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, mas a partir do movimento 

sanitarista, preocupado com as consequências das epidemias que assolavam o país, iniciam-se 

as obras de saneamento. É inaugurado em 1910 o primeiro sistema de abastecimento de água 

de Santa Catarina na cidade de Florianópolis, mesmo ano em que há a concessão à Companhia 

The State of Santa Catarina (Brasil Development Ltda.) para a construção da rede de 

esgotamento sanitário na capital catarinense, obra inaugurada em 1916. A partir daí sistemas 

de abastecimento de água são iniciados no interior do Estado, em municípios como Itajaí, 

Tubarão e Brusque (RAMOS, 1991). 

As primeiras normatizações abordando a questão do saneamento surgem a partir de 

1917, com a edição da Lei Estadual n.º 1.178, de 03 de outubro, que tratava de providências 

para a obrigatoriedade dos serviços de esgotamento sanitário. Em 1919, cria-se a Inspetoria de 

Água e Esgotos, órgão subordinado à Diretoria de Viação e Obras Públicas. 

Diversos órgãos responsáveis pelo saneamento atuam em Santa Catarina a partir de 

1947, com a instalação do Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS) no Estado, 

sendo responsável pelo desenvolvimento de inúmeros projetos de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário. Em 1958 o Serviço Especial de Saúde Pública (Sesp), criado em 1942 

para atuar na região amazônica e no vale do Rio Doce, inicia sua atuação no Estado de Santa 

Catarina, já sob a estrutura de Fundação. 

No ano de 1962, através da Lei Estadual n.º 3.058, de 30 de maio, é criado o 

Departamento Autônomo de Engenharia Sanitária (Daes), mesmo ano da criação do Serviço 

Integrado de Engenharia Sanitária de Santa Catarina (Siesc), que englobava o Daes, a Fsesp e 

a Usaid. Retrata bem essa questão Ramos (1991): 

Em maio de 1962, era criado o Daes (Departamento Autônomo de 
Engenharia Sanitária), órgão do Governo Estadual com poderes para 
desenvolver programas relacionados, principalmente, ao abastecimento 
de água dos maiores centros populacionais do Estado. Neste mesmo 
ano, aproveitando-se a experiência de vinte anos do Sesp, é criado o 
Sistema Integrado de Santa Catarina (Siesc). O serviço integrado passa 
a criar equipes de engenheiros para projetos, construir e/ou administrar 
sistemas de abastecimento de água. Muitas obras passam a ser 
realizadas com contratos de financiamento através do BID (Banco 
Interamericano de Desenvolvimento), que indica o Fsesp como órgão 
responsável pela execução dos programas. Um deste foi o programa 
para pequenas comunidades, que dentre as 91 localidades brasileiras 
beneficiadas pelo empréstimo, foram selecionadas 14 cidades para 
Santa Catarina. (RAMOS, 1991, p. 62-63). 
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Constata-se, assim, que nessa época - alinhando-se à realidade estrutural do país, há a 

atuação de diversos órgãos no Estado e realizam-se inúmeras obras e projetos para o 

desenvolvimento do saneamento básico com o aporte de recursos através de financiamentos. 

Mesmo assim, a estrutura sanitária estava aquém das necessidades da população do Estado. 

Voltando à análise nacional, o início de uma nova fase para o saneamento brasileiro se 

dá com a criação do Banco Nacional de Habitação - BNH em 1964 que, além da 

responsabilidade pela área de habitação, se estabeleceu como órgão que concentrava toda a 

gestão política e financeira do setor.  Sendo responsável pela promoção e controle da política 

nacional do saneamento, desencadeou o esvaziamento do poder dos demais órgãos públicos 

responsáveis. 

 Já que uma das metas do regime militar era o desenvolvimento econômico e a geração 

de empregos, houve atenção especial para política urbana19 e, consequentemente, para a 

expansão do saneamento básico. Com a autorização para se utilizar dos recursos do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através do Sistema Financeiro de Saneamento - SFS, 

o BNH era o órgão que mais disponibilizava recursos para o setor (Rezende & Heller 2008, p. 

265). 

Mercedes (2002), tratando desse assunto, observa: 

Em 1968 foi criado o Sistema Financeiro do Saneamento (SFS), cujos 
agentes financeiros eram o BNH e bancos credenciados e as 
companhias estaduais de saneamento. No mesmo ano, o BNH foi 
autorizado a utilizar os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) para executar ações de saneamento (MERCEDES, 
2002, p. 148). 

É dessa época, também, a instituição do Plano Federal de Metas e Bases para as ações 

do governo no período de 1969 a 1973 que, segundo Rezende & Heller (2008, p. 266) “definiu 

metas para o setor de saneamento, que viriam a servir de referência para o Planasa”, e 

privilegiou a agregação dos municípios em organizações, através da atuação de forma ordenada 

e conjunta.  

                                                 
19 Rangel (1985, p. 46) tratando sobre a criação de base financeira para o desenvolvimento da política urbana - e 
consequentemente dos serviços urbanos (p. ex: saneamento básico), pontua: “como sempre acontece, a crise trouxe 
uma redistribuição das atividades econômicas, suscitando um novo setor público ao lado de um novo setor privado. 
A construção residencial, tão importante num país que expandia sua população urbana a ritmos tão galopantes, 
teve reforçadas ou criadas suas próprias bases financeiras, por certo sob a supervisão do Estado, via Sistema 
Nacional de Habitação e Banco Nacional de Habitação (SNH e BNH, respectivamente), mas movendo fundos 
privados em escala sem precedentes. Com recursos antes comprometidos com aplicações no próprio setor público, 
o Estado empreendeu, noutras áreas, um gigantesco esforço de formação de capital – notadamente no campo da 
indústria pesada, da energética, dos serviços urbanos, dos transportes pesados rodoferroviários, etc.” 
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Em Santa Catarina20, nessa mesma época, foram instituídos os Planos de Metas do 

Governo II – Plameg II (1966-1970) e Projeto Catarinense de Desenvolvimento – PCD (1971-

1974), sendo previstas dotações orçamentárias para o setor de saneamento ora sob a 

denominação específica de “engenharia sanitária” (Plameg II) ou até mesmo especialmente 

voltada para o saneamento (PCD) (ROCHA, NAPOLEÃO & CUNHA, 2011). 

O Plano Nacional de Saneamento (Planasa) é instituído em 1971 pelo Governo Federal 

sendo estruturado pelo SFS e tendo como base financiadora os recursos do FGTS. É o marco 

da expansão do saneamento no Brasil, já que foi pioneiro no estabelecimento de metas e prazos 

para o abastecimento de água e coleta de esgoto (Mercedes, 2002, p. 148). 

O Planasa foi instituído objetivando a implementação, pelos Estados, dos serviços de 

saneamento básico nos seus Municípios “com a obrigatoriedade da criação de Companhias 

Estaduais de Abastecimento (CESBs) às quais foram concedidos os sistemas de saneamento 

urbano, condição sine qua non para que os Municípios recebessem recursos financeiros da 

União” (GROTTI, 2011, p. 23). 

Retrata bem a questão Milaré (2007), discorrendo que: 

“O Banco Nacional de Habitação – BNH centralizava os recursos 
provindos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. Com 
tamanho montante de dinheiro, boa parte dele foi destinada à 
infraestrutura de saneamento básico, nela compreendidos os serviços de 
água potável e remoção com tratamento de esgotos unicamente se as 
obras e serviços então existentes fossem reunidos, institucionalmente, 
em empresas ou companhias de alcance e atuação estaduais. Formaram-
se daí as famosas empresas de economia mista com participação 
preponderante dos Estados, seus acionistas majoritários. Poucos foram 
os Municípios, bem equipados e com serviços de boa qualidade que 
puderam seguir no saneamento por sua conta, vistas as dúvidas que 
cercam a questão da titularidade e do poder concedente, como se antevê 
no texto da Lei 11.445/2007; são afetados, notadamente, aqueles 
compreendidos nas regiões metropolitanas. Os demais, esmagadora 
maioria, em situações dúbias, foram compelidos a ingressar nos novos 

                                                 
20Alcides Goularti Filho (2002, p.991) traz um resumo sobre a efetividade dos planos, classificando os planos 
executados no Estado desde 1955 em 4 grupos, de acordo com os objetivos e resultados alcançados: com o POE 
(1956-1960) houve aproximação com o planejamento econômico em Santa Catarina, possuía inúmeras metas, 
porém com baixo índice de cumprimento, devido à falta de expertise e de aparato institucional. Os PLAMEG I 
(1961-1965), PLAMEG II (1966-1970), PCD (1971-1974) e o PG (1975-1979) possuíam objetivos e resultados 
concretos alinhados aos objetivos nacionais. Nessa época, deu-se o desenvolvimento da infraestrutura social básica 
estadual. Devido à crise estadual (financeira e fiscal), o PA (1972-1982) não produziu ações de impacto, já que 
carente de programas bem estruturados. Mesmo assim, não deixou de executar algum investimento na área de 
infraestrutura social básica. Nessa mesma linha de atuação se deram os governos seguintes de Amim (Carta dos 
Catarinenses, 1983-1986), Pedro Ivo e Maldaner. No quarto grupo citado, marcado pelo neoliberalismo, incluem-
se os planos de governo dos governadores Kleinübing, Paulo Afonso e Amim, que se caracterizaram pela 
dificuldade de se elaborar planos dotados de efetividade, já que houve pouca atuação do Estado, o desmonte do 
aparelho estatal e a redução de suas atividades em detrimento da livre atuação do mercado. 
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sistemas estaduais, marcados desde o seu nascedouro com a figura do 
monopólio” (MILARÉ, 2007, p. 605). 

 Caracteriza-se como o ápice da intervenção do poder público no setor, modificando sua 

estrutura e seu desenvolvimento, direcionando os recursos financeiros para as CESBs, o que 

ocasionou o enfraquecimento da prestação dos serviços pelos municípios. 

Com o Planasa, os financiamentos, que antes eram direcionados aos órgãos estaduais e 

aos Municípios – responsáveis legais pela concessão dos serviços -, passaram a beneficiar 

exclusivamente as Companhias Estaduais de Saneamento Básico - CESBs. Essas sociedades de 

economia mistas foram criadas para a prestação do serviço de saneamento básico, que era 

transferido através de contratos de concessão realizados com o poder público municipal. Nessa 

época é criada a Companhia Estadual de Saneamento em Santa Catarina - Casan, sociedade de 

economia mista, através da Lei Estadual n.º 4.547 e constituída em 02 de julho de 1971 para 

coordenar o planejamento e executar, operar e explorar os serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário no Estado.21 

As justificativas para essa concentração e o consequente afastamento dos municípios 

em relação aos financiamentos, segundo Rezende & Heller (2008): 

estavam assentadas na pretensa viabilização econômica do modelo. O 
paradigma da auto-sustentação tarifária, segundo a qual as tarifas 
deveriam ser capazes de cobrir os custos de operação, sustentação e 
amortização dos empréstimos, norteou o Planasa. A auto-sustentação 
deveria ser comprovada através de um estudo de viabilidade global 
financeira no âmbito de cada CESB. Este conceito é complementado 
com o do subsídio cruzado, segundo o qual eram cobradas tarifas únicas 
para todo o Estado, a fim de viabilizar o sistema globalmente, já que os 
municípios menores eram, sozinhos, incapazes de atingir a auto-
sustentação (REZENDE & HELLER, 2008, p. 270). 

Para a efetivação dessa política, então, os municípios deveriam transferir às CESBs os 

serviços de saneamento básico. Não só a transferência da execução, mas também da política 

tarifária, de investimentos e do planejamento do setor (Diniz, 2012, p. 158).  Assim, embora 

titulares dos serviços de saneamento, os Municípios se viram obrigados a conceder os serviços 

às CESBs, com contratos de concessão que vigoravam em torno de 30 anos, obrigação essa 

formada pelo contexto político autoritário da época e da nomeação direta dos prefeitos e 

governadores, o que criou uma subordinação ao poder público federal. Apesar de sofrer 

limitações para financiamentos, uma boa parte dos municípios (cerca de ¼ deles) não 

                                                 
21 Informações extraídas do site da Casan, disponível em < http://www.casan.com.br/menu-
conteudo/index/url/historia-da-casan-e-do-saneamento-em-santa-catarina#654 >. Acesso em 15 de abril de 2015. 



46 
 

concederam às CESBs, optando por prestar o serviço, segundo Grotti (2011, p. 23), “por meio 

da própria estrutura municipal, seja diretamente, via departamentos municipais, ou, 

indiretamente, através da criação de autarquias municipais, em sua grande maioria, ou, por 

empresas municipais – em poucos casos”.   

Nessa época houve uma grande expansão dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário no país, mais especificamente no aumento do abastecimento de água, o 

que atendia a demanda emergencial da época, dado o crescente aumento populacional. Sobre 

esse aspecto, ressalta-se a observação de Rezende & Heller (2012, p. 275) que, analisando o 

Relatório sobre Desenvolvimento Humano no Brasil de 1996 do Ipea-Pnud, destacam o sucesso 

do plano até o final da década de 1970 “no que diz respeito à sua proposição com relação ao 

abastecimento de água, tendo atingido 80% da população brasileira. Entretanto a meta 

estabelecida para coleta de esgotos ficou longe de ser alcançada, chegando a reduzidos 32% em 

1980”. 

Porém, a distribuição da expansão não era igualitária, já que as regiões mais 

desenvolvidas foram as maiores beneficiadas pelos investimentos. Tal fato se deu pelos 

Municípios e regiões com maior desenvolvimento serem capazes de arcar com o custo dos 

financiamentos, beneficiando regiões metropolitanas mais desenvolvidas e que detinham maior 

concentração de renda, como a Região Metropolitana de São Paulo e a de Porto Alegre. 

 Após várias dificuldades enfrentadas pelo Plano: recessão econômica nos anos 80 – 

restringindo as fontes financiadoras, extinção do BNH em 1986, processo de democratização 

advindo com a Constituição - que encorajou a descentralização das políticas setoriais e 

fortaleceu os municípios, houve o enfraquecimento do Planasa, que acabou sendo extinto em 

1992 (GROTTI, 2011, p. 25). 

A partir daí cria-se uma lacuna institucional para o setor, quando apenas ações isoladas 

são executadas pelos governos da época. Segundo Diniz (2012, p. 161), analisando a situação 

a partir da extinção do BNH, “não se articulou, em âmbito nacional, uma política pública capaz 

de enfrentar os desafios do setor. Houve apenas iniciativas isoladas, porém sem a envergadura 

necessária para conferir os encaminhamentos necessários em direção à universalização dos 

serviços”22. 

                                                 
22 Destaca-se, porém, a política privatista que tomou conta das ações governamentais a partir da década de 1990, 
com a tentativa de se transferir para a iniciativa privada a prestação dos serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário. Porém, não foi obtido o sucesso esperado, sendo que até 2007, o número de municípios 
brasileiros que transferiram a concessão às empresas privadas era inferior a 1% (Rezende & Heller, 2008, p. 344). 
Em 2014 foi publicado o Panorama da Participação Privada no Saneamento (ABCON/SINDICON), informando 
que atualmente apenas 5% dos Municípios brasileiros possuem participação do segmento privado nos serviços de 
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Importante salientar que a partir de 1971, com a implantação do Plaasa, se verifica uma 

maior preocupação com o atendimento às populações centrais urbanas, em detrimento da 

atenção ao meio rural e o esquecimento da periferia urbana. De outro lado, o período 

caracteriza-se pelo crescimento da conscientização da população dos seus direitos sociais e de 

cidadania. 

 

1.4.4 Século XXI – o fortalecimento da legislação sobre as políticas públicas de 

saneamento básico. Breves considerações 

Em que pese o caráter democrático que o país enfrenta, o setor de saneamento ainda 

caminha a passos lentos, verificando-se uma evolução ainda um tanto tímida se relacionada aos 

demais setores, tais como: saúde, meio ambiente, política urbana e recursos hídricos 

(REZENDE & HELLER, 2008, p. 342). 

Os indicativos histórico-legais demonstram que os últimos acontecimentos: a 

centralização da prestação dos serviços de saneamento básico pelo poder estadual aliada à 

maioria da gestão realizada pelo setor público, trouxeram grandes avanços na ampliação da 

cobertura de tais serviços. Porém, após a derrocada do Planasa muitas dificuldades foram 

enfrentadas para o efetivo desenvolvimento, já que houve inúmeras tentativas de 

regulamentação sem que nenhuma produzisse o efeito desejado, impedindo a almejada 

universalização do saneamento básico no país. Por muitos anos, a Política Nacional do 

Saneamento não teve nenhuma regulamentação que causasse impacto significativo. 

Sobre essa questão, observa Turolla (2002): 

O esgotamento do modelo Planasa, a partir dos anos 1980, criou uma 
lacuna no setor de saneamento básico. Durante a década de 1990, 
ocorreram avanços no diagnóstico e na apresentação de soluções dos 
principais problemas do setor, mas as ações concretas foram limitadas 
pelo impasse legislativo que opôs frontalmente governadores a 
prefeitos e pela falta de definição das responsabilidades pelas políticas 
públicas (TUROLLA, 2002, p. 23). 

Após o Planasa, destaca-se a tentativa de se estabelecer um novo marco legal para o 

saneamento, o que só foi possível no governo do Presidente Lula, que inicialmente editou a Lei 

Federal n.º 11.107, de 06 de abril de 2005. Essa lei regulamenta a gestão associada dos serviços 

                                                 

água e esgoto (fonte: http://abconsindcon.com.br/publicacoes/panorama-da-participacao-privada-no-saneamento/. 
Acesso em 2 de abril de 2015). 
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de saneamento através da cooperação entre os entes federados pela formação de consórcios 

entre municípios, entre municípios e Estado e também com o envolvimento da União. 

Mas o efetivo estabelecimento de novas diretrizes para o saneamento básico se deu com 

a publicação da Lei Federal n.º 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece as “diretrizes 

nacionais para o saneamento básico e para a política de saneamento básico”, sendo considerada 

como o marco regulatório do setor. Se trata de importante instrumento normativo, pois junto 

com a Lei Federal n.º 11.107/2005 dá início a uma fase de reorganização do setor de saneamento 

básico no Brasil. 

 

1.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse capítulo buscou-se traçar a evolução dos serviços públicos de saneamento básico 

no Brasil e sua ingerência na construção dos fundamentos caracterizadores do instituto da 

governança interfederativa em face da análise dos fatos históricos, econômicos e políticos 

ocorridos na linha do tempo.  

Preliminarmente foram abordados os conceitos de saneamento, bem como o estudo da 

natureza jurídica dos serviços de saneamento básico. Para o exame do instituto da governança 

interfederativa, não haverá conclusão acertada sem que se depare com a evolução dos serviços 

públicos estudados, a análise dos fatos marcantes que estabeleceram o panorama atual e as 

normas que regem o sistema. Assim, não há outra alternativa a não ser concluir que as constantes 

transformações sociais, políticas e econômicas influenciaram sobremaneira o panorama atual, 

traçando o rumo para que os serviços públicos de saneamento básico sejam realizados através 

da cooperação entre os entes federativos, quando as circunstâncias assim indicarem e 

permitirem. 

 A evolução histórica do saneamento sempre esteve atrelada ao contexto social, político 

e econômico e deve ser assim analisada, tomando-se por base a inter-relação dos aspectos 

citados, para uma melhor compreensão de todo o seu desenvolvimento.  

O aspecto político é extremamente relevante, no sentido da influência do poder público 

na tomada de decisões a respeito do saneamento. Segundo Rezende & Heller (2008, p. 351) “a 

política de saneamento faz parte de um conjunto de políticas públicas, sendo exercida segundo 

interesses diversos, associados à política desenvolvimentista, conduzida no Brasil ao longo de 

sua trajetória histórica”. Assim, o saneamento está umbilicalmente ligado às decisões do poder 

público, que pode traçar os rumos de uma melhor prestação dos serviços, bem como deixar o 

serviço à margem de suas prioridades, se assim for do interesse da classe governante da época. 
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A ligação com o aspecto social diz respeito à constituição dos grupos sociais, das 

modificações da sociedade em si e sua relação com a reprodução dos bens: primeiro, no período 

colonial, em relação à propriedade da terra e os trabalhadores (em muitos casos os escravos) e 

depois quanto ao capital, quando do surgimento e desenvolvimento do capitalismo. Outro ponto 

relevante diz respeito ao aspecto cultural, quando há a formação da identidade sanitária pela 

mistura de raças e etnias e seus costumes, que influenciaram na evolução do saneamento básico 

(REZENDE & HELLER, 2008). 

Ainda em relação ao aspecto social, tem-se que a importância do cidadão regeu as 

políticas a serem adotadas sem, contudo, se levar em conta a manutenção de um meio ambiente 

equilibrado. É essa relação bipartida que deve ser levada em conta quando das decisões: o 

princípio da dignidade humana deve ser respeitado, mas não em detrimento do meio ambiente 

equilibrado.  

Ainda, em relação ao princípio da universalidade da prestação dos serviços públicos de 

saneamento básico, temos que todas as decisões devem atentar para a maior cobertura de 

serviços possível. É com a governança interfederativa que pode se buscar esse objetivo, na 

medida em que as benesses da gestão cooperativa trazem um maior acesso a esses serviços 

públicos e ao amplo atendimento ao direito à saúde. 

Constata-se, todavia, que apesar da enorme influência dos aspectos supracitados na 

evolução do saneamento básico no Brasil, esse serviço público esteve atrelado principalmente 

aos aspectos econômicos, sendo visto como um instrumento para o desenvolvimento 

econômico de determinado local.  Esse local era aquele localizado em regiões mais abastadas e 

onde habitavam usuários com mais condições financeiras, pois podiam pagar pelo serviço. 

Ademais, sendo a União em primeiro lugar e depois os Estados os detentores de maior poder 

econômico e concentração de receitas - em detrimento dos Municípios, não é demais ressaltar 

que o poder de influência e tomada de decisões sempre teve a cargo dos dois primeiros. 
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2 ARRANJOS INSTITUCIONAIS DA PRESTAÇÃO POR COOPERAÇ ÃO DOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

2.1 SISTEMA FEDERATIVO BRASILEIRO, DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS E AS 

RELAÇÕES INTERFEDERATIVAS POR ASSOCIAÇÃO 

 

Após a caracterização da evolução do saneamento, se traçam as premissas que 

culminaram na governança metropolitana dos dias atuais, desde a caracterização do contexto 

político, aliado à construção do Federalismo cooperativo e ainda a atual legislação que 

regulamenta o instituto. Assim, necessária a abordagem do Estado Federal no Brasil, a divisão 

atual das competências constitucionais acerca do saneamento, bem como o surgimento dos 

parâmetros para a cooperação entre os entes, notadamente em relação à titularidade para a 

prestação das funções públicas de interesse comum (FPICs), afetas às regiões metropolitanas. 

Ademais, oportuna a análise dos institutos jurídicos vigentes sobre o assunto, 

notadamente o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1842 (ADI 1842/RJ) 

pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que pavimentou a incerteza acerca da titularidade da 

prestação dos serviços de interesse comum e a Lei Federal n.º 13.089/2015, o Estatuto da 

Metrópole (EM). 

 

2.1.1 Constituição Federal, saúde e saneamento. Breves considerações 

O saneamento básico está intimamente atrelado à noção de saúde. Num primeiro 

momento ligada à noção de conhecimento médico, a saúde - com o desenvolvimento da 

população, é caracterizada por um conceito mais amplo. Não é somente a ausência de doenças, 

mas sim todo um conjunto de intervenções para melhorar o meio ambiente que traduzem o 

ideário de saúde.  

Assim, conforme Delduque & Marques (2010, p. 219), “proteger a saúde, juridicamente, 

implica resguardar todos os cuidados necessários para se garantir a saúde, o que inclui 

intervenções não apenas de cunho médico”. A Organização Mundial da Saúde - OMS, 

definindo a saúde na Constituição da Assembleia Mundial da Saúde, diz que é o estado de 

completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças e 

enfermidades.23 

                                                 
23 Conceito extraído do preâmbulo Constituição da Organização Mundial da Saúde – OMS. Disponível em 
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da-
Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.html>. Acesso em 15 de abril de 2015. 
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Dessa forma, a noção de saúde se atrela, consequentemente, a uma gama de ações 

objetivando tornar o ambiente mais saudável, incluindo-se as políticas públicas de saneamento 

básico. O saneamento básico, então, é instrumento essencial para a transformação e 

melhoramento da salubridade de determinado ambiente, sendo, por consequência, fator 

determinante para a prevenção de doenças, para o aumento da qualidade de vida da população 

e a garantia da saúde a todos os agentes envolvidos nesse processo. 

A saúde já era tratada nas constituições anteriores, de modo que havia, desde a época 

imperial, a responsabilidade do governo pela prestação dos serviços de saúde. Nessa época se 

deu uma lenta movimentação para a unificação administrativa e, segundo Hochman (2006, p. 

95), buscava-se com isso a resposta para resolver o crescente número de epidemias que atingiam 

a população, consistindo em ações emergenciais de largo alcance territorial. Destaca o autor 

que num primeiro momento houve a descentralização realizada pelo príncipe D. João com a 

municipalização da totalidade das ações sanitárias, mas depois realizou-se a uniformização 

administrativa nas mãos do poder central. 

Na Constituição de 1891, mesmo não se abordando as expressões “saúde” e 

“saneamento” se reafirmou a autonomia dos estados para as ações de saúde, inclusive as 

relacionadas à vigilância sanitária. Permaneciam sob a responsabilidade do governo federal, 

todavia, os serviços no Distrito Federal (HOCHMAN, 2006; REZENDE & HELLER, 2008).  

Porém, é na Constituição Federal de 1988 que a saúde é tratada como um direito, já que 

as anteriores apenas tratavam da competência geral da União para o planejamento dos sistemas 

nacionais de saúde contributivos, conforme Delduque e Marques (2010, p. 222) e da execução 

das ações sanitárias (REZENDE & HELLER, 2008). 

Através do “movimento da reforma sanitária” - que surgiu no país a partir da década de 

1970, buscou-se tratar a saúde como um direito, que deveria ser promovido pelo Estado a todos 

os indivíduos e de forma integral. Assim, iniciava-se o movimento para a universalidade e 

integralidade do direito à saúde. 

Então, a Constituição Federal de 1988 inova na questão sanitária estabelecendo que a 

saúde se enquadra como direito social, conforme se constata na leitura dos arts. 6º e 196: 

Capítulo II 
Dos direitos sociais 
Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição. 
(...) 
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Seção II 
Da saúde 
Art. 196. A saúde é um 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 (BRASIL, 
2003). 

Para a promoção da saúde, todavia, necessário se faz a execução de ações de saneamento 

básico. Apesar das ações de saneamento básico não serem executadas de forma direta pelos 

órgãos de saúde, são responsáveis pela melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida da 

população.  

Tratando do direito à prestação de saúde, Almeida (2011) estabelece que o Estado tem 

o dever de praticar políticas com o intuito de reduzir os riscos de doenças bem como primar 

pela preservação, manutenção ou o restabelecimento das condições de saúde, acrescentando, 

ainda, que: 

Afinal, como já se observou, além da vertente negativa dos direitos 
fundamentais, a obstar quaisquer circunstâncias que os neguem, 
obstaculizem ou reduzam seus efeitos, há casos, como este da saúde, 
em que o direito fundamental implica também direito a uma prestação 
ou atividade do Estado, ou seja, importa em um “direito do particular 
de obter algo através do Estado” que se verifica a partir das normas 
constitucionais, as quais, por si só, impõem políticas públicas 
socialmente ativas (ALMEIDA, 2011, p. 78-79). 

Assim, constata-se que as ações de saneamento básico integram o direito à saúde. Prova 

disso é a atribuição dada ao Sistema Único de Saúde – SUS pela Constituição Federal de 1988, 

que em seu artigo 200, inciso IV, diz que compete ao SUS “participar da formulação da política 

e da execução das ações de saneamento básico” (BRASIL, 2003). 

Tratam da ligação estreita entre o saneamento básico e a promoção da saúde Delduque 

& Marques (2010), quando lecionam que: 

Assim, tem-se que para a efetivação do direito à saúde e consolidação 
do SUS, é necessário que existam ações do setor de saúde relacionadas 
à prestação de serviços de saneamento básico. Em contrapartida, é 
necessário que os órgãos responsáveis pela formulação e execução da 
política de saneamento básico no país atentem para o aspecto sanitário 
desse serviço e envolvam os órgãos que integram o SUS em suas ações 
(DELDUQUE & MARQUES, 2010, p. 219). 

Em que pese a Constituição Federal de 1988 não ter trazido nenhum conceito acerca do 

saneamento básico, tal expressão consta em diversos dispositivos, além daquele relativo às 
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ações a serem executadas pelo SUS, já mencionado anteriormente.  No artigo 21, incisos IX e 

XX, se estabelece competência exclusiva à União para elaborar e executar planos de 

desenvolvimento social e instituir diretrizes para o saneamento básico; no artigo 23, incisos IX 

e X, atribui competência comum aos entes federativos para promover a melhoria das condições 

de saneamento básico e combater as causas da pobreza, promovendo a integração social dos 

setores desfavorecidos; no artigo 24, inciso XII, atribui competência concorrente aos entes para 

legislar sobre proteção e defesa da saúde e no artigo 198, inciso II, traz como diretriz do sistema 

de saúde a prioridade de atividades preventivas24. 

Com relação ao art. 23, inciso IX, que atribui a competência comum à União, aos 

Estados, Distrito Federal e Municípios para a promoção e melhoria das condições habitacionais 

e de saneamento básico, Chieco (2011, p.163) entende ser o “marco constitucional inicial da 

localização do saneamento básico no ordenamento jurídico brasileiro”. O autor acrescenta, 

ainda, que: 

Se a promoção da melhoria das condições de saneamento básico é 
atribuição cumulativa dos entes da Federação, conclui-se que desse 
dispositivo legal emerge a obrigação de todos, em condições de 
igualdade, e na medida de sua responsabilidade, contribuírem para o 
desenvolvimento do setor de saneamento básico, de forma isolada ou 
conjuntamente (CHIECO, 2011, p. 163). 

 Ante o exposto, se conclui que a Constituição Federal vigente abarca inúmeros 

elementos para a efetiva aplicação e execução dos serviços de saneamento básico, tanto pela 

União quanto pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. Mesmo não trazendo a conceituação 

expressa do termo saneamento básico, traduz em outras palavras as atribuições e 

responsabilidades de cada ente em relação ao tema. Destaca, também, a importância do 

saneamento básico como instrumento para a garantia do direito social à saúde. 

Analisando o texto constitucional, Delduque & Marques (2010, p. 228-229) destacam 

alguns princípios nos quais as ações e serviços de saúde e saneamento básico devem se pautar: 

1) universalidade, que demanda acesso efetivo à toda a população de determinado lugar ao 

serviço de saneamento básico para atingir o pleno direito social à saúde; 2) Equidade, quando 

todos, independentemente das condições socioeconômicas e da realidade urbanística do lugar, 

devem ter a mesma qualidade sanitária; 3) Integralidade, quando a prestação deve abranger 

todas as atividades afetas ao saneamento; 4) Participação e controle social das atividades de 

                                                 
24 Constituição Federal do Brasil de 1988: artigo 21, incisos IX e XX; artigo 23, incisos IX e X; artigo 24, inciso 
XII; artigo 198, inciso III. 
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saneamento e 5) Intersetorialidade, devendo as ações de saneamento integrar-se com o 

desenvolvimento urbano, a saúde pública e as áreas ambientais e de recursos hídricos. 

 

2.1.2 A instituição e a evolução do Federalismo no Brasil 

Aliado aos aspectos histórico-legais que traçaram o panorama da cooperação entre os 

entes federados, importante aspecto delineador da questão refere-se ao sistema federativo 

brasileiro. A análise da concepção de associação por cooperação - baliza mestra para a 

compreensão do instituto da governança interfederativa, prescinde da abordagem do 

federalismo brasileiro, suas características e influência na atual cooperação entre a União, os 

Estados, os Municípios e o Distrito Federal. 

Entende-se por Estado Federal o formato de organização e distribuição de poder estatal 

em que o Estado está dividido verticalmente entre outros governos menores (regionais) e o 

governo central, cada um com autoridade e autonomia sobre a sua área de atuação. Apesar da 

divisão de um Estado em unidades federativas autônomas (providas de autonomia político-

administrativa mas ausentes de soberania), possuem subordinação em relação ao governo 

central, de modo que nesses casos se entrelaçam autoridades de duas unidades dentro do mesmo 

território (ARRETCHE, 2001). 

 Horta (1999), subsidiado pelas regras constitucionais, traça características do Estado 

Federal: 

I) Composição plural dos entes constitutivos; II) indissolubilidade do 
vínculo federativo; III) soberania da União; IV) autonomia do Estado 
Federado ou Estado-membro; V) repartição de competências; VI) 
intervenção federal; VII) organização bicameral do Poder Legislativo 
da União; VIII) repartição tributária; IX) dualidade do Poder Judiciário 
e a existência de um Supremo Tribunal, para exercer a função de 
“Guarda da Constituição” na jurisdição difusa ou na jurisdição 
concentrada, ou em ambas, como na técnica do controle judiciário da 
constitucionalidade, adotada no Direito Constitucional Brasileiro, e, 
ainda, pela jurisdição de órgão especial, o Tribunal Constitucional, que 
realiza modalidade de controle distinto do controle por órgãos 
judiciários, de forma a atender a peculiaridades do regime parlamentar, 
como se concebeu nas Constituições europeias, que se inspiram no 
modelo austríaco do controle concentrado (HORTA, 1999, p. 14). 

No Brasil, o Federalismo nasceu com a proclamação da República, instituída a forma 

federativa através do Decreto n.º 1, de 15 de novembro de 188925, seguida da Constituição da 

                                                 
25 Decreto n.º 1º, de 15 de novembro de 1889: “Art. 1º - Fica proclamada provisoriamente e decretada como a forma de 
governo da Nação brasileira - a República Federativa. 
Art. 2º - As Províncias do Brasil, reunidas pelo laço da Federação, ficam constituindo os Estados Unidos do Brasil”. 
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República dos Estados Unidos do Brasil em 189126. Antes, porém, já haviam discussões 

políticas acerca do modelo a ser adotado desde o Brasil Império, quando o Estado era unitário. 

Mesmo não se tendo uma ideia clara de como seria o federalismo e quais os seus efeitos na 

nação, a discussão sobre o melhor modelo – se monárquico-unitário ou federalista-, persistiu 

durante muito tempo. (BORELLI, 2010 e PEDREIRA, 2006).   

A Constituição Federal de 1891 trouxe a primeira inclusão do modelo federalista, porém 

na prática havia um grande distanciamento entre União e Estados, já que a CF/1891 estabelecia 

“limites rígidos de interação entre os entes políticos”. Não havia ainda a concepção de 

cooperatividade entre os entes políticos. Apesar da rigidez, houve um aceno para a possibilidade 

de relacionamento federal conforme se contata no art. 65, n.º 1, que dava a possibilidade da 

celebração de ajustes e convenções sem caráter político entre os entes, mediante aprovação do 

Presidente da República27. Aqui a autonomia dos Municípios era assegurada pelo menos em 

tudo o que dissesse respeito ao interesse peculiar (BORELLI, 2010). 

Nessa época vigorava ainda a concepção dual do federalismo, ou seja, baseado no 

dualismo norte americano, existiam “duas esferas autônomas no mesmo plano territorial: União 

Federal e Estados-Membros”, conforme constatam Arretche (2010, p. 25) e Pedreira (2006, p. 

25).  

A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934 inaugurou a moderna 

divisão de competências federativas, quando trouxe aos Estados a legislação supletiva ou 

complementar, favorecia o estabelecimento de acordos e convênios entre a União e Estados, 

bem como dispunha sobre a autonomia dos Municípios quanto ao seu peculiar interesse. Apesar 

de dispor sobre a autonomia municipal, não continha em seu artigo 1º a disposição do município 

como ente federativo ao lado da União e dos Estados. 

A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1937 estabeleceu a 

possibilidade dos Municípios se agruparem para a instalação, exploração e administração de 

serviços comuns, com a regulamentação realizada pelos Estados28. Apesar dessas 

                                                 
26 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1891: “Art. 1º - A nação brasileira adota como 
forma de Governo, sob o regime representativo, a República Federativa, proclamada a 15 de novembro de 1889, 
e constitui-se, por união perpétua e indissolúvel das suas antigas Províncias, em Estados Unidos do Brasil.”  
27 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1891: “Art. 48. Compete privativamente ao 
Presidente da República: 16. Entabular negociações internacionais, celebrar ajustes, convenções e tratados, 
sempre ad referendum do Congresso, e aprovar os que os Estados celebrarem na conformidade do art. 65, 
submetendo-os, quando cumprir, à autoridade do Congresso.” 
“Art. 65. É facultado aos Estados: 1º- Celebrar entre si ajustes e convenções sem caráter político (art. 45, n. 16)”. 
28Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 1937: 
“Art. 29 - Os Municípios da mesma região podem agrupar-se para a instalação, exploração e administração de 
serviços públicos comuns. O agrupamento, assim constituído, será dotado de personalidade jurídica limitada a seus 
fins. 
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características afastarem o caráter dual do federalismo, trazendo concepções para o 

estabelecimento de maior cooperação entre os entes federados, o período foi marcado por forte 

centralização federal, principalmente pelo momento político marcado pelo autoritarismo 

Pedreira (2006, p. 31), (BORELLI, 2010 e PEDREIRA, 2006). 

Pedreira (2006), traz considerações sobre esse período, quando destaca que: 

no período que compreendeu as décadas de 30 e 40, a federação 
brasileira passou do modelo cooperativo, incentivado pela união dos 
Governos central e periférico, para o chamado federalismo de 
centralização com acúmulo de poder nas mãos da União Federal, 
centralizando as competências constitucionais a cargo do poder central 
em detrimento dos Estados Membros. Nas duas décadas que se 
seguiram, entre os anos de 45 e 64, a organização federativa de Estado 
foi formalmente mantida (PEDREIRA, 2006, p. 31). 

A Constituição Federal de 1988, definindo em seu artigo 1º que a República Federativa 

do Brasil seria formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal29 

trouxe inovação para a estruturação federativa, bem retratada por Cunha (2004), que informa: 

sem similar na experiência internacional, a Constituição consagrou um 
desenho de Federação trina, dando aos municípios status de entes da 
Federação semelhante ao dos Estados e da União. Essa definição 
constitucional foi acompanhada de descentralização fiscal e de políticas 
públicas sem precedente na história do país (CUNHA, 2004, p. 8). 

Desde a Constituição Federal de 1891 até a Constituição Federal de 1988 - quando se 

adotou um modelo de Federalismo mais democrático tendo em vista uma maior autonomia dos 

Munícipios30, constata-se a evolução da participação dos entes federativos31. Assim, constata-

se que o Federalismo passou por várias facetas - ora com caráter cooperativo, ora centralizado-

                                                 

Parágrafo único - Caberá aos Estados regular as condições em que tais agrupamentos poderão constituir-se, bem como 
a forma, de sua administração”. 
29 Constituição da República de 1988: 
“Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político”. 
30 Constata Martins (2011, p. 112) que: “a leitura dos mencionados artigos 1º e 8º revela algo de extraordinária 
importância: o federalismo brasileiro é marcado pela autonomia municipal, mas uma autonomia municipal não parecida 
com a encontrada nos Estados Europeus, no sentido de uma autonomia administrativa, de maior ou menos amplitude. 
Não! No federalismo brasileiro os Municípios são entidades políticas autônomas, que estão em pé de igualdade com os 
Estados-membro”. 
31 Para Dallari (2005, p. 8), “o ente federado deve gozar de autonomia, o que implica, entre outras coisas, o poder de 
escolher o seu próprio governo, além de ter, por disposição constitucional, uma esfera própria de competências, na qual 
atua com autonomia, sem subordinação a outro poder. Um órgão sem autonomia e sem competências próprias 
constitucionalmente estabelecidas não se caracteriza como um dos entes do Estado Federal.” 
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, dependendo das formas políticas que dominam o cenário à época. Até a Constituição Federal 

de 1988, quando houve a redemocratização, o que se vê é uma forte tendência centralizadora 

por parte do governo federal, com poucas aberturas para a cooperação entre os entes, em que 

pesem as divisões de competências e o estabelecimento de autonomia aos municípios.  

 

2.1.3 A Constituição Federal de 1988 e o federalismo cooperativo 

Até o advento da Constituição Federal de 1988 notam-se ações preferencialmente 

centralizadoras por parte do poder central, notadamente em relação à normatização que 

privilegiava o controle pelo governo federal dos demais entes federativos. Poucas eram as 

possibilidades de cooperação entre os atores estatais e, quando possíveis, geralmente não 

tinham realização prática devido aos fatores políticos e econômicos que vigoravam em épocas 

passadas, necessidade de processo de urbanização, regime autoritário, entre outros. 

O cenário de centralização predominante começa a se modificar com a redemocratização 

brasileira, culminando com a proclamação da Constituição da República de 1988. Aqui se tem 

o início de um efetivo federalismo por cooperação, trazendo novos rumos à gestão dos serviços 

públicos, com a institucionalização do federalismo cooperativo, principalmente pela disposição 

das competências comuns entre todos os entes federativos, conforme o artigo 23 da Constituição 

Federal: “É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios...” (BRASIL, 2003). 

Nesse sentido, afirma Marques (2011) que 

O constituinte de 1988 adotou um modelo cooperativo. O chamado 
federalismo cooperativo surgiu com o governo de Roosevelt, que 
intensificou a ajuda federal aos Estados, sob a forma de programas e 
convênios. Nos Estados Unidos o federalismo cooperativo não foi 
concebido como princípio jurídico, mas como um método pragmático, 
destinado a resolver problemas concretos. Diferentemente, ocorreu na 
Alemanha, em que a doutrina e a jurisprudência vislumbram como 
princípio não inscrito o princípio da conduta amistosa federativa, pelo 
qual a ordem constitucional está fundada sobre a colaboração recíproca 
entre Federação e Estados. Passou a ser um dos traços do chamado novo 
federalismo a ampla cooperação entre as entidades federativas: a 
divisão de competências não é considerada estanque, exigindo-se que 
um ente coopere com o outro no cumprimento dos deveres 
constitucionais (MARQUES, 2011, p. 117). 

O federalismo cooperativo traz base para a resolução de inúmeros percalços entre os entes 

federativos, principalmente aqueles relativos aos desníveis econômicos e sociais enfrentados 

além de reforçar o papel da União em relação aos demais entes. Ainda, busca solução para os 
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problemas de uma forma equânime sem enfraquecer Estados e Municípios32 em face da União, 

assim como fazem o papel de complementariedade entre eles (PEDREIRA, 2006). 

Critica essa nomenclatura Borelli (2010) enfatizando que, por ser inerente a noção de 

cooperação ao Estado Federal não há razão para tal conceito, já que se trataria de expressão 

redundante, acrescentando, ainda, que: 

Levada tal premissa à sua consequência extrema, a cooperação federal 
seria, na realidade, um dever a ser observado pelos integrantes do 
Estado Composto, independentemente da previsão constitucional de 
práticas obrigatórias de cooperação. Um dever implícito e inafastável, 
a ser seguido por todos os entes político-administrativos. Tudo isso por 
ser a cooperação condição da integridade federal (BORELLI, 2010, p. 
102). 

Notadamente, constata-se que a divisão de competências, principalmente as comuns do 

artigo 23 da CF/88 trazem maior apoio para a efetivação do federalismo cooperativo. Ou 

melhor, fazem parte da estrutura do federalismo por cooperação, já que efetivam 

entrelaçamentos entre os atores estatais, no sentido de fomento à realização de ações conjuntas 

para o estabelecimento de políticas públicas integralizadas. 

De outro vértice, não se olvida que a modificação do artigo 241 da Constituição Federal, 

que trouxe o instituto da gestão associada para o ordenamento constitucional, traça uma certa 

flexibilização nas ações afetas à competência comum do artigo 23, pois “ absorveu grande parte 

das competências comuns previstas no art. 23, pois o cerne da cooperação interfederativa é a 

possibilidade de transferência de encargos e meios – pessoal e bens – entre os entes para a 

realização e gestão dos serviços associados” (PEDREIRA, 2006, p. 36). 

 

2.1.3.1 A gestão associada e os instrumentos de concretização: consórcios públicos e convênios 

de cooperação 

 Para a compreensão da governança interfederativa nos moldes da atualidade, tem-se 

necessária a abordagem das associações voluntárias entre os entes federativos e seus 

instrumentos de efetivação, a saber: os consórcios públicos e os convênios de cooperação. 

Merece atenção a edição da Emenda Constitucional n.º 19, de 04 de junho de 1998, que 

alterou o art. 241 da CF/88. Antes da alteração não havia previsão constitucional para a gestão 

associada dos serviços públicos, fato que dificultava a cooperação entre os entes da federação 

                                                 
32 Borelli (2010, p. 119) aponta ser “incontestável, ainda, no Texto de 1988, a sedimentação da posição do 
Município como unidade federativa, tendo se incumbido expressamente dos assuntos de interesse local. A previsão 
de um novo ator no jogo federativo, inegavelmente, aumenta a importância dos instrumentos de relacionamento 
entre os entes políticos. ” 
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nesse assunto. O referido artigo, assim, traz para o ordenamento jurídico constitucional a gestão 

associada de serviços públicos, o que possibilitaria a execução cooperativa entre os entes 

federados objetivando a aplicação de políticas públicas, entre elas as de saneamento básico, 

atendendo às necessidades da população por um serviço universal e de qualidade (CHIECO, 

2011).  

Dispõe o artigo 241: 

“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 (BRASIL, 2003)”. 

 Tal modificação constitucional trouxe importantes mudanças quanto à cooperação entre 

a União, Estados, Distrito Federal e Municípios no que tange à prestação dos serviços de 

saneamento básico, na medida em que reconhece a possibilidade da gestão conjunta pelos entes 

da federação. 

 Traçadas as bases constitucionais que possibilitam a gestão associada dos serviços por 

meio de consórcio público, surge a necessidade de regulamentação do art. 241, fato que se deu 

com a edição da Lei Federal n.º 11.107, de 06 de abril de 2005, que dispõe sobre as normas de 

contratação de consórcios públicos e, posteriormente, a Lei Federal n.º 11.445/2007 (LNS). 

 

2.1.3.2 Lei Federal n.º 11.107/2005 (Lei dos Consórcios Públicos) e Decreto Federal n.º 

6.017/2017 (Regulamento da Lei dos Consórcios Públicos) 

 Como consequência da gestão associada inserida na Constituição Federal e partindo-se 

da premissa de que todos os entes federativos devem promover a melhoria das condições de 

saneamento básico (competência estabelecida pelo art. 23, inc. IX da CF/88,) e da atribuição de 

competência exclusiva da União para definir diretrizes gerais nos assuntos de saneamento 

básico, destaca-se a edição da Lei Federal n.º 11.107, de 06 de abril de 2005, que trata dos 

consórcios públicos. 

 A Lei dos Consórcios Públicos traz em seu bojo dois instrumentos para efetivar a gestão 

associada: consórcios públicos e convênios de cooperação, que na visão de Monteiro (2010, 

p.149) têm como objetivo “atingir de maneira mais eficiente a satisfação de determinado 

interesse público em matéria de organização e prestação de serviço público, já que a atuação 

isolada de um ente federativo pode não ser suficiente para o seu atendimento”. 
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 Assim, a criação desses novos aparelhos instrumentais permite que haja uma cooperação 

entre os diversos entes federativos que, através da conjugação de esforços, visam o alcance de 

objetivos comuns, cooperação essa denominada de gestão associada de serviço público, cuja 

definição vem inserta no decreto regulamentador da Lei dos Consórcios Públicos, Decreto 

Federal n.º 6.017/07, que diz: 

Art. 2º Para fins deste Decreto, consideram-se: 
IX - gestão associada de serviços públicos: exercício das atividades de 
planejamento, regulação ou fiscalização de serviços públicos por meio 
de consórcio público ou de convênio de cooperação entre entes 
federados, acompanhadas ou não da prestação de serviços públicos ou 
da transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens 
essenciais à continuidade dos serviços transferidos (BRASIL, 2007). 

 Dessa forma, constata-se que os dois instrumentos utilizados para a promoção da gestão 

associada de serviços públicos são o consórcio público e o convênio de cooperação, sendo 

celebrado contrato de programa33, quando for o caso, para que se constituam as obrigações de 

cada ente integrante. Monteiro (2010), tratando da comparação entre os dois institutos, informa 

que ambos estão autorizados pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 241, e que cabe 

aos entes federados a escolha por um ou outro instrumento, acrescentando que: 

A igualdade de funções entre convênio de cooperação e consórcio 
público faz com que esses instrumentos sejam mutuamente 
excludentes. Para a gestão associada de alguma atividade estatal, não 
faz sentido que determinado ente mantenha convênio de cooperação 
com outro ente e, concomitantemente, participação em consórcio 
público criado para a mesma atividade e com os mesmos entes. A 
função de ambos é idêntica: definir como se dará a gestão associada de 
certo serviço (MONTEIRO, 2010, p. 157). 

 O convênio de cooperação ser refere ao pacto que é firmado exclusivamente pelos entes 

federativos, objetivando a autorização da gestão associada dos serviços públicos, quando for 

ratificado ou previamente disciplinado pela legislação a ser editada por cada um dos entes 

envolvidos. Tal instrumento difere do consórcio público por não haver, para sua aplicação, a 

criação de uma nova pessoa jurídica, constituindo tão somente uma associação desses entes que 

já possuem personalidade jurídica própria (MONTEIRO, 2010). 

                                                 
33 Decreto Federal n.º 6.017/07: “Art. 2º, inc. XVI: Contrato de Programa: instrumento pelo qual devem ser 
constituídas e reguladas as obrigações que um ente da Federação, inclusive sua administração indireta, tenha para 
com outro ente da Federação, ou para com consórcio público, no âmbito da prestação de serviços públicos por 
meio de cooperação federativa” (BRASIL, 2007). 
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 O consórcio público, definido como tal no art. 2º, inc. I, do decreto regulamentar, trata-

se de pessoa jurídica composta somente por entes da Federação, nos moldes da Lei de 

Consórcios Públicos, objetivando o estabelecimento de “relações de cooperação federativa, 

inclusive a realização de objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, 

com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica 

de direito privado sem fins econômicos” (BRASIL, 2007). 

 Antes da edição da referida lei e de seu regulamento já existia a figura jurídica do 

consórcio público, demonstrado no esquema evolutivo, conforme estudo de Ribeiro (2007, 

p.19): 

De 1891 a 1937 - Os consórcios eram contratos celebrados entre 
municípios cuja eficácia dependia de aprovação do estado.  
1937 - A Constituição reconhece que os consórcios (“associações de 
municípios”) são pessoas jurídicas de direito público.  
1961 - É criado o BRDE, a primeira autarquia interfederativa brasileira. 
De 1964 a 1988 - Surgem os consócios administrativos, meros pactos 
de colaboração sem personalidade jurídica.  
De 1988 até hoje - Criação de inúmeros consórcios públicos. Em 2001, 
só na área da saúde, haviam 1969 municípios consorciados.  
Em 1998 - A Emenda Constitucional nº 19 alterou a redação do art. 241 
da Constituição, introduzindo os conceitos de consórcio público e de 
gestão associada de serviços públicos.  
2005 -  Lei de Consórcios Públicos.  
2007 – Decreto n.º 6.017, de 17.1.2007, regulamenta a Lei de 
Consórcios Públicos. 

 Todavia, constata-se da análise dos dados acima que, em que pese a existência dos 

consórcios jurídicos, não havia legislação específica sobre o tema até 2005, o que gerava 

insegurança jurídica aos entes federativos que porventura tivessem interesse na associação para 

cooperação nos serviços públicos estudados.  

 Os consórcios públicos podem ter personalidade jurídica de direito público (na forma 

de associação pública) ou de direito privado34, nesse caso sem fins lucrativos. Porém, conforme 

o próprio decreto regulamentador estimula, devem-se formar consórcios públicos com natureza 

jurídica de direito público (Chieco, 2011, p. 173) já que, dessa forma, a prestação de serviços 

públicos terá mais efetividade – pois deve se sujeitar às normas de direito público, aliado ao 

                                                 
34 Lei Federal n.º 11.107/2005: 
“Art. 6º O consórcio público adquirirá personalidade jurídica: 
I – de direito público, no caso de constituir associação pública, mediante a vigência das leis de ratificação do 
protocolo de intenções; 
II – de direito privado, mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil. 
§ 1º O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos 
os entes da Federação consorciados” (BRASIL, 2005). 
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fato de que, desde 2008, a União somente celebra convênios com consórcios públicos 

constituídos sob a forma de associação pública ou que para essa forma tenham se convertido, 

como diz o art. 39 (BRASIL, 2007). 

 Dessa forma, não há alternativa mais adequada para a gestão associada de serviços 

públicos do que os consórcios com natureza jurídica de direito público que, na visão de 

Monteiro (2010), por ter como objetivo desenvolver atividades tipicamente públicas: 

dificilmente será de outra forma quando o consórcio assumir o encargo 
de organizar, prestar ou transferir para terceiro o serviço de saneamento 
básico. De fato, o seu propósito é receber a delegação de competências 
e serviços dos consorciados, podendo prestar diretamente os serviços 
ou subdelegá-los a particular (via contrato de concessão) ou a empresa 
estatal ou autarquia (via contrato de programa). 
Sendo assim, ainda que a lei autorize, não é pertinente conferir a essa 
forma associativa o regime jurídico de direito privado (MONTEIRO, 
2010, p. 159). 

 Como meios de viabilização da gestão pública dos serviços de saneamento, os 

consórcios públicos são importantes instrumentos a serem aplicados nas regiões metropolitanas 

e nos conglomerados urbanos, pois facilitam a gestão dos interesses comuns daquelas 

localidades, provavelmente carentes de melhor planejamento e eficiente gestão dos serviços. 

 

2.1.3.3 Lei n.º Federal 11. 445/2007 (Lei Nacional do Saneamento Básico - LNS) e Decreto 

Federal n.º 7.217/2010 (Regulamento da LNS) 

 Tendo em vista a lacuna existente na regulamentação do setor de saneamento básico, 

que perdurou por anos após a extinção do Planasa, a edição da Lei Federal n.º 11.445, de 5 de 

janeiro de 2007, é considerada o marco regulatório do saneamento básico já que traça as 

diretrizes e os critérios que servem de baliza para a prestação dos serviços citados. Em 21 de 

junho de 2010, foi promulgado o Decreto Federal n.º 7.217, que regulamenta a Lei Nacional do 

Saneamento (LNS). 

 Cabe ressaltar que serão analisadas as disposições da denominada Lei Nacional de 

Saneamento, esmiuçando seu conteúdo ao longo deste estudo. Por ora, importa demonstrar as 

principais características da lei. 

 A LNS estabelece as diretrizes gerais da prestação do serviço de saneamento básico para 

todas as esferas do poder público, tendo como foco a política pública de desenvolvimento 

social, já que elenca entre seus princípios a preocupação de uma prestação direcionada para 

toda a população, que deverá ter acesso ao saneamento básico com as mínimas condições de 
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salubridade, dando especial atenção para a universalidade do acesso aos serviços (ALMEIDA, 

2011).  

 Já foi destacada a importância crucial do saneamento básico e a saúde. Sem essa 

articulação simbiótica não haveria qualquer resultado satisfatório nas políticas de saneamento 

de qualquer ente governamental. A Constituição Federal de 1988, de fato, eleva a saúde a direito 

social, que tem como um dos instrumentos de efetivação os serviços de saneamento básico. A 

LNS e seu regulamento, além de reforçar essa responsabilidade do poder público em promover 

ações de saneamento básico para promoção da saúde35, detalham os dispositivos constitucionais 

já mencionados em “dispositivos que procuram possibilitar concretude fática aos direitos, 

garantias e à axiologia constitucional” (ALMEIDA, 2011, p. 90). 

 O art. 2º da lei elenca os princípios norteadores dos serviços públicos de saneamento 

básico, a saber: 

Art. 2º Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com 
base nos seguintes princípios fundamentais: 
I - universalização do acesso; 
II - 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; 
III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e 
manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde 
pública e à proteção do meio ambiente; 
IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de 
drenagem e de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e 
à segurança da vida e do patrimônio público e privado; 
V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as 
peculiaridades locais e regionais; 
VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, 
de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção 
ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social 
voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o 
saneamento básico seja fator determinante; 
VII - eficiência e sustentabilidade econômica; 
VIII - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade 
de pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e 
progressivas; 

                                                 
35 Lei Federal n.º 11.445/2007: 
“Art. 2o Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios 
fundamentais: 
(...) 
VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de 
sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para 
a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante” (BRASIL, 2007). 
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IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e 
processos decisórios institucionalizados; 
X - controle social; 
XI - segurança, qualidade e regularidade; 
XII - integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente 
dos recursos hídricos; 
XIII - adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de 
água (BRASIL, 2007). 

 Não se nega a importância de todos os princípios para a consecução das políticas 

públicas de saneamento. Por ora, analisa-se o princípio da universalidade de acesso aos serviços 

de saneamento básico, já que um dos principais objetivos a serem alcançados é a plena 

efetivação do direito social da saúde para toda a população brasileira.  

  O princípio fundamental da universalidade do acesso advém, conforme lição de Lomar 

(2007, p. 15) “dos direitos fundamentais da pessoa humana, a vida, a saúde e ao saneamento 

ambiental acolhidos na Constituição Federal de 1988”, exigindo a prestação do poder público 

para sua efetivação. Tem, assim, a missão de nortear as atividades do poder público no setor de 

saneamento básico com o intuito de ampliar progressivamente o acesso de toda a população ao 

saneamento básico. 

 Como elementos principais dessa legislação que reorganiza o setor, há a necessidade de 

desenvolvimento de planos de saneamento básico e existência de agência de regulação 

independente, bem como a formalização através de contrato quando o serviço for prestado por 

cooperação entre os entes36. Ainda, podemos destacar, conforme o estudo de Souza (2010), a 

realocação do poder de organização, até então prioritariamente na mão dos Estados, para a 

esfera federal e a tentativa de se dar maior transparência à gestão dos serviços de saneamento 

básico. 

 Sobre a ingerência do poder público federal no setor, a União tem um papel de destaque, 

no sentido de se tornar fonte de assessoramento técnico e financeiro para os Municípios e 

Estados, respeitando a autonomia desses entes. Quanto à transparência na gestão, Souza (2010), 

observa que: 

Poderosos antídotos contra a falta de transparência na gestão estadual 
dos serviços foram introduzidos por essa legislação: a exigência de 
regulação externa sobre a atuação do prestador (em lugar da 
“autorregulação” pelas companhias estaduais); a exigência de 
regulação independente que reduz a ingerência do Executivo sobre a 

                                                 
36 Segundo Borelli (2010, p. 73): “uma das evoluções trazidas pela lei se situa na exigência de celebração de 
contrato como requisito para a prestação de serviços por entidade que não integre a administração do titular (art. 
10). Não mais serão utilizados os convênios e outros instrumentos precários que tanto influenciaram 
historicamente a gestão do setor. Os convênios foram o principal instrumento de relacionamento entre as empresas 
de saneamento e os Municípios, muitos dos quais se encontram em vigor”. 
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regulação técnica dos serviços; uma política tarifária bem definida e 
publicizada; e um sistema de planejamento também bem definido e 
publicizado, que sirva de guia para a expansão e manutenção dos 
serviços de instrumento útil à vigilância por parte da população e de 
outros atores interessados no cumprimento de obrigações pelos 
prestadores (SOUZA, 2010, p. 29). 

Quanto à questão da titularidade dos serviços, trouxe considerações de forma genérica, 

sem apontar especificamente quais os entes detentores dos serviços37. Essa questão será 

detalhadamente tratada em tópico posterior, já que de vital importância para o estudo da 

governança interfederativa dos serviços nas regiões metropolitanas. 

 A Lei Nacional do Saneamento traz para o ordenamento jurídico uma transformação na 

área dos serviços públicos de saneamento básico na medida em que, em consonância com a Lei 

dos Consórcios Públicos, traz dispositivos legais que serão mais bem executados através da 

cooperação entre a União, os Estados, Distrito Federal e os Municípios. 

 Num primeiro momento, em seu artigo 3º, inciso II, define a gestão associada de 

serviços públicos como “associação voluntária de entes federados, por convênio de cooperação 

ou consórcio público, conforme disposto no artigo 241 da Constituição Federal” (Brasil, 2007). 

Já aqui traz a possibilidade de cooperação entre os entes federativos, em consonância com o 

Decreto Federal n.º 6.017/07, que regulamentou a Lei dos Consórcios Públicos. 

 De fato, inúmeras vantagens ocorrem quando da constituição de um consórcio público 

para a prestação de serviços de saneamento. A gestão associada por meio deste instrumento, 

segundo Chieco (2011, p.190) “proporciona a criação de uma estrutura capaz de atender aos 

problemas da sustentabilidade e universalidade, bem como viabiliza a concentração de 

investimento nos empreendimentos de saneamento, especialmente nas localidades de baixa 

renda”. 

 Conclui-se, portanto, que a Lei Federal n.º 11.445/2007 trouxe significativas 

modificações para os serviços públicos de saneamento básico, reorganizando o setor. De grande 

importância para este estudo a possibilidade de cooperação entre os entes federativos, através 

dos consórcios públicos, com enormes benefícios aos entes titulares, principalmente aqueles 

que não possuíam condições de desenvolver, por si só, os serviços, seja por carência de recursos 

ou falta de condições técnicas. 

Balizadas as premissas sobre a construção do sistema federativo brasileiro e as 

possibilidades da integração entre a União, Estados e Municípios, delimita-se a seguir outro 

                                                 
37 A falta inclusão da definição sobre a titularidade na referida lei foi justificada, no Plenário da Câmara dos 
Deputados, pelo fato do assunto ser matéria constitucional e estar sob pendência de julgamento no STF (MILARÉ, 
2007, p. 608). 
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fator primordial para o estudo da governança interfederativa, que diz respeito à repartição de 

competências dentro do sistema brasileiro, com destaque para as competências em matéria de 

saneamento básico, já que essenciais para a compreensão do instituto da governança 

interfederativa. 

 

2.2 AS COMPETÊNCIAS EM MATÉRIA DE SANEAMENTO E A DE LIMITAÇÃO 

DA TITULARIDADE 

 

2.2.1 Repartição constitucional de competências 

 A repartição constitucional de competências tem vital importância no sistema 

federativo, pois estrutura o funcionamento dos entes federados, transferindo direitos e deveres 

e traçando o grau de descentralização de poder para cada um dos envolvidos naquele Estado 

Federal. Considerada por Barroso (2007, p. 3) como um dos elementos básicos do ideário de 

Federação (ao lado da autonomia dos entes), a divisão de competências “consiste na divisão 

vertical e espacial de poderes”.  

 Para o constitucionalista José Afonso da Silva: “A autonomia das entidades federativas 

pressupõe a repartição de competências para o exercício e desenvolvimento de sua atividade 

normativa. Esta distribuição constitucional de poderes é o ponto nuclear da noção de Estado 

Federal” (SILVA, 2005, p. 47).  

 Na distribuição de competências a Constituição Federal de 1988 adotou como base 

principiológica a predominância de interesse e dividiu da seguinte forma: discriminando a 

competência administrativa da União, com as remanescentes sendo designadas aos Estados; 

possibilitando à União delegar aos Estados suas competências privativas; indicando as 

competências comuns, inclusive as de caráter administrativo - quando se constata o 

estabelecimento da cooperação interfederativa-, e, por derradeiro, trazendo as competências 

concorrentes entre os Estados e a União e aos Municípios os poderes indicados no art. 30, entre 

eles a competência para legislar sobre assuntos de interesse local (PEDREIRA, 2006 e 

CAMMAROSANO, 2011). 

Estabeleceu, então, não só a divisão das competências privativas de cada ente 

governamental, como também traçou as matérias que são de competência comum ou 

concorrente. 

Sobre essa divisão constitucional, Meirelles (2003), destacando que a Constituição atual 

manteve o mesmo padrão de repartição, apresenta a seguinte relação: 
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poderes reservados ou enumerados da União (arts. 21 e 22), poderes 
remanescentes para os Estados (art. 25, § 1º) e poderes indicativos para 
o Município (art. 30). Não obstante, procurou distinguir a competência 
executiva da competência legislativa. A primeira é a competência 
material para a execução dos serviços, que pode ser privativa (art. 21) 
ou comum (art. 23). A segunda refere-se à capacidade de editar leis e 
pode ser também privativa (art. 22), concorrente (art. 24) e suplementar 
(arts. 22, § 2º, e 30, II) (MEIRELLES, 2003, p. 327). 

 Barroso (2007) sintetiza essa questão, quando nos informa que: 

tradicionalmente no direito constitucional brasileiro as competências 
eram distribuídas com certa rigidez, mediante critérios que definiam o 
âmbito de atuação exclusiva de cada entidade estatal. Assim, a União 
tinha suas competências enumeradas, os Municípios detinham as 
competências afetas ao interesse local e os Estados titularizavam os 
poderes remanescentes. 
A Constituição de 1988 manteve, substancialmente, os critérios acima 
na atribuição de competências exclusivas à União, Estados e 
Municípios, mas, inspirada na experiência alemã, instituiu, igualmente, 
um conjunto de competências comuns ou concorrentes, compartilhadas 
pelas entidades estatais. Do ponto de vista material, as competências 
públicas, de acordo com o critério doutrinário tradicional, dividem-se 
em político-administrativas, legislativas e tributárias.  
Em síntese dos aspectos do federalismo brasileiro relevantes para a 
hipótese, é possível assentar: União, Estados e Municípios titularizam 
competências político-administrativas, legislativas e tributárias, que 
podem ser exercidas de comum acordo ou com exclusividade. As 
competências tributárias – que não são relevantes para a questão a 
seguir discutida – são, de regra, exclusivas. Já as competências político-
administrativas podem ser comuns (CF, art. 23) e as legislativas podem 
ser concorrentes (CF, art. 24) (BARROSO, 2007, p. 3). 

 Essa divisão favorece, portanto, uma maior autonomia aos entes federativos, sendo que 

a Constituição Federal atribui a eles diretamente as competências materiais e legislativas da 

mesma forma em que incentiva a cooperação entre tais atores. Ao trazer para dentro do sistema 

constitucional a possibilidade de haver competências comuns (administrativas) e concorrentes 

(legislativas), instaura a possibilidade da cooperação entre União, Estados e Municípios.  

Apesar de existirem inúmeros centros dotados de autonomia decisória e com 

exclusividade em determinados assuntos, traça um arcabouço que incentiva a colaboração 

mútua, favorecendo, assim, as atividades cooperadas entre os entes, naqueles assuntos 

possíveis, notadamente no caso do saneamento básico. Assim, corroboram para o 

estabelecimento de uma cultura cooperativa e trazem mais um incentivo ao estabelecimento da 

governança cooperativa brasileira. 
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2.2.2 Competências em matéria de saneamento básico 

Em relação às competências constitucionais que envolvem o saneamento básico, em 

primeiro lugar analisa-se a questão do tratamento que a Constituição dá ao termo “água”. Tal 

disposição se dá por ser o saneamento intrinsecamente ligado àquele tema, visto que está 

inserido do contexto geral da água, sendo “natural que o saneamento sofra repercussão direta 

do tratamento jurídico desse elemento, na medida em que esse é o seu elemento material 

primário” (BARROSO, 2007, p.3). 

Cumpre esclarecer, todavia, que a titularidade do domínio da água, recurso natural 

necessário para a prestação do serviço de saneamento básico, não deve ser confundida com a 

titularidade da própria prestação. A própria Lei Federal n.º 11.445/2007, em seu art. 4º, destaca 

que os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico e a 

Constituição Federal de 1988 distribuiu o domínio das águas entre a União e os Estados, 

excluindo os Municípios da propriedade38.  

Em relação à competência legislativa em matéria de água concentrou na União quase 

todas as competências: a referência genérica constante no artigo 22, inciso IV; a criação do 

sistema de gerenciamento de recursos hídricos e a definição sobre os critérios de outorga de uso 

da água no artigo 21, inciso XIX; a proteção ambiental e controle de poluição no artigo 24, 

inciso I; bem como as diretrizes para o saneamento básico, no artigo 21, inciso XX 
39(BARROSO, 2007). 

                                                 
38 Constituição Federal de 1988: 
“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;  
VI –o mar territorial; 
(...) 
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;” (BRASIL, 2003). 
39Constituição Federal de 1988: 
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
(...) 
IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão; 
(...) 
Art. 21. Compete à União: 
(...) 
XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso; 
(...) 
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 
(...) 
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente 
e controle da poluição; 
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Nesse último caso, em relação à competência legislativa da União para traçar as 

diretrizes40 para o saneamento, ressalta-se que a edição da Lei n.º 11.447/2007 (Lei Nacional 

do Saneamento) supriu esse objetivo já que estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento, 

vindo a cumprir o papel de instituir as normas gerais para a execução dos serviços de 

saneamento. Em que pese o sucesso da lei - que juntamente com o Decreto regulamentar n.º 

7.217/2010 avançou no sentido de detalhar a política nacional de saneamento e traçar 

orientações a todos os entes federativos, não apontou expressamente quais as competências 

administravas e legislativas de cada um dos entes envolvidos (PETIAN, 2007). 

Ainda sobre a questão da competência da União para estabelecer as diretrizes, afirma-

se que a União assume nessa questão o papel de planejadora de todo o sistema de saneamento, 

coordenando as ações e políticas públicas que deverão ser realizadas por todos os entes 

federativos.  

Sobre a relação das diretrizes com a cooperação interfederativa observa Carvalho 

(2010): 

Elas estipulam os fins a serem perseguidos pelos atores que interagem 
na gestão dos serviços e os meios mais adequados para persegui-los. 
Além disso, por se tratar da organização em âmbito nacional de um 
serviço sujeito às intervenções de todos os entes da federação, as 
diretrizes nacionais não podem se abster de instituir critérios de 
repartição e compartilhamento das funções regulatórias, estimulando o 
relacionamento cooperativo. Com isso, a União assume o papel de 
coordenadora das ações referentes à implementação da política pública 
no setor de saneamento básico (CARVALHO, 2010, p. 66). 

Quanto à competência legislativa dos demais entes federativos (Estados e Municípios) 

deve-se considerar que a União, apesar da competência para legislar sobre as diretrizes gerais 

de saneamento, não pode esbarrar nos limites estabelecidos aos Estados e Municípios, já que 

dotados de autonomia, conforme estabelece o artigo 18 da CF/8841.  

Aos Estados, então, couberam as competências remanescentes (competências privativas 

residuais) “nos termos do artigo 25 e seus parágrafos, combinado com a leitura do art. 18, de 

exploração dos serviços locais de gás canalizado; de instituir regiões metropolitanas, 

aglomerações urbanas e microrregiões e a de criar Municípios” (PEDREIRA, 2006, p 66). Aos 

                                                 
40 Petian (2011, p. 102), ao tratar do conceito de diretrizes, diz que: “as diretrizes, a que se refere o artigo 21, inciso XX, da 
Constituição da República são um conjunto de regras e princípios que tem por objetivo disciplinar a atuação e inter-relação dos 
entes federativos na regulação, planejamento, gestão e execução dos serviços públicos de saneamento básico, bem como 
orientar a elaboração de normas suplementares e locais de competências dos Estados e Municípios”. 
41 Constituição Federal de 1988: 
“Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição” (BRASIL, 2003). 
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Municípios, por fim, coube legislar sobre assuntos de interesse local42, conforme o artigo 30, 

inciso I e legislar de forma suplementar a legislação federal e a estadual, no que couber, 

conforme o inciso II, da CF/88. 

Assim, cabe aos Estados e Municípios legislarem sobre o saneamento dentro dos seus 

limites de competências, “implementando as políticas regionais e locais que objetivem dar 

cumprimento aos princípios arrolados no artigo 2º da Lei n.º 11.445/2007” (PETIAN, 2007, p. 

106). 

Em relação à competência para prestação do saneamento básico, tem-se que a 

Constituição Federal de 1988 trata do assunto nos artigos 23, inciso IX, 30, inciso V, 25, 

parágrafo 3º e 200, inciso IV. 

O artigo 23, inciso IX trata da possibilidade de ações cooperativas entre os entes 

federados em relação à promoção de melhoria das condições de saneamento, a saber: 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios:  
(...) 
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico; (...) (BRASIL, 2003). 

Destaca-se, todavia, que a Constituição não se refere nesse caso especificamente quanto 

à delegação de competência para a prestação dos serviços de saneamento, mas sim relativo às 

ações que todos os entes federativos devem executar para alcançar à melhoria das condições do 

serviço (BARROSO, 2007).  

O artigo 30, inciso V, trata da questão da prestação e organização, pelos municípios, dos 

serviços de interesse local, seja direta ou indiretamente, através da concessão ou permissão 

(Brasil, 2003). Apesar de se tratar de uma atribuição genérica para todos os serviços de interesse 

local, tem-se que o saneamento aqui se inclui, pois conforme a visão de Barroso (2007, p. 12):  

todo serviço público que não esteja expressamente afetado a outro ente 
federativo e que possa ser caracterizado como de predominantemente 
interesse local, relativamente ao interesse dos Estados e da União, será 
da competência dos Municípios. A regra vale, naturalmente, para os 
serviços afetos ao saneamento básico. 

Outro dispositivo constitucional que trata da questão do saneamento é o artigo 25, 

parágrafo único, que traz a possibilidade de os Estados instituírem regiões metropolitanas, 

                                                 
42 Segundo Carvalho (2010) a Constituição Federal não definiu quais seriam os serviços predominantemente locais, a não ser 
o serviço de transporte coletivo. 
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aglomerações urbanas e microrregiões com o objetivo de organizar, planejar e executar as 

funções de interesse comum.  

A discussão que aborda os citados interesses, tanto local quanto comum, será tratada 

pormenorizadamente adiante, quando da análise da titularidade da prestação dos serviços de 

saneamento. Aqui registra-se, todavia, que o dispositivo constitucional aborda a possibilidade 

da participação dos Estados, nos casos em que o interesse deixa de ser comum para se mostrar 

intermunicipal ou regional. 

Outro ponto a ser destacado é quanto ao artigo 200, inciso IV, da CF/88, que diz respeito 

à possibilidade da União, através do Sistema Único de Saúde – SUS: “participar da formulação 

da política e da execução das ações de saneamento básico” (Brasil, 2003). Não se trata aqui de 

atribuição de competência para a prestação dos serviços de saneamento, mas sim em relação às 

ações da União em conjunto com os demais entes federativos para os fins de planejamento e 

execução das ações de saneamento. Tais ações podem se dar, dentre outras, na forma de custeio, 

investimentos financeiros e auxílio técnico (BARROSO, 2007). 

Resume-se, portanto, que para a repartição das competências utiliza-se o princípio da 

predominância do interesse, significando que as competências são distribuídas conforme o 

interesse predominante daquele ente federado. Assuntos que tenham interesses 

predominantemente gerais serão atribuídos à União e assim sucessivamente, quando se tratarem 

de assuntos de interesse regional (Estado) ou local (Município). 

Como se vê, a repartição das competências constitucionais é de vital importância para a 

caracterização do Estado Federal pois além de definir o grau de descentralização do Estado 

traça diretrizes e caminhos que devem ser seguidos por todos para a colaboração mútua, o que 

traz uma maior inter-relação entre os entes – dentro de seus limites, na busca pela participação 

cooperativa de todos. 

Com relação à competência para prestação dos serviços de saneamento, aponta-se que 

se trata de questão complexa, notadamente quanto à prestação dos serviços de interesse local e 

regional e demanda um mergulho mais aprofundado quanto à titularidade dos serviços, 

delimitando-se assim o ente federativo responsável pela prestação do serviço. 

 

2.2.3 Delimitações da titularidade do saneamento 

 

2.2.3.1 A titularidade municipal e o interesse local 

A definição da titularidade para a prestação do saneamento básico traz para o núcleo da 

discussão a problemática sobre qual ente federativo deve ser responsável pela prestação do 
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serviço, notadamente em regiões em que os interesses deixam de ser locais para se tornarem 

comuns, implicando a necessidade de novas formas de organização para a atendimento dessa 

nova demanda regionalizada. 

Questão polêmica, a discussão sobre a titularidade para a prestação daqueles serviços 

foi amplamente debatida durante muito tempo, sem que se chegasse a uma conclusão acertada, 

pelo menos até o julgamento da ADI 1842/RJ pelo Supremo Tribunal Federal, que sedimentou 

a problemática. 

A dificuldade de se estabelecer qual ente é o titular do serviço público passa por diversas 

nuances e decorre, principalmente, “da natureza do processo histórico de formação da 

Administração pública brasileira, caracterizado pela sobreposição de planos e competências” 

quando o surgimento de diversas estruturas sem a devida extinção das demais dificultou o 

processo, “criando-se um emaranhado de atribuições coincidentes, limitadas apenas pelas 

características físicas de cada atividade” (CARVALHO, 2010, p. 69). 

Outro ponto crucial para a dificuldade dessa caracterização diz respeito à dicotomia 

serviço social/serviço econômico, tratando-se da característica do saneamento básico. Como 

direito social, se relaciona diretamente com a saúde pública e traz a necessidade de ser imputada 

ao poder público, com o fito de se atender aos princípios constitucionais da dignidade humana. 

Como direito econômico, abre a porta para a sua concessão à iniciativa privada, que pode aferir 

lucro do pagamento de tarifas pelo usuário, decorrendo assim da “organização industrial do 

serviço na forma de redes de infraestrutura” (CARVALHO, 2010, p. 70.). 

Somente com a análise do arcabouço legal, principalmente pela distribuição de 

competências constitucionais, é que se pode chegar a uma conclusão acertada de qual será o 

ente governamental responsável pelos serviços de saneamento básico. 

A Constituição Federal, em seu artigo 30, inciso V, de forma genérica aborda a 

competência para a prestação de serviços de interesse local para os municípios, deixando ao 

critério interpretativo quais seriam esses serviços, pois definiu explicitamente apenas o 

transporte coletivo como tal (BRASIL, 2003). Dessa forma, se verifica necessária a 

interpretação de quais são os serviços de interesse local e qual o enquadramento do saneamento 

básico nessa questão. 

O citado artigo, assim se apresenta: 

Art. 30. Compete aos Municípios: 
(...) 
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de 
transporte coletivo, que tem caráter essencial (BRASIL, 2003). 
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Essa disposição constitucional, segundo Barroso (2007, p. 10), objetiva alcançar o 

princípio da subsidiariedade, princípio pelo qual “todos os serviços de interesse tipicamente 

local, isto é, que possam ser prestados adequadamente pelo Município e se relacionem com a 

sua realidade de forma específica, estejam no âmbito de competência desse nível federativo”. 

Outro fato importante para as conclusões sobre a titularidade estudada diz respeito à 

definição do que seja interesse local, já que necessário para o enquadramento do saneamento 

básico como serviço de titularidade municipal. O interesse local estaria presente, em menor ou 

maior grau de incidência, em todos os serviços, sendo que inúmeras vezes ocorre uma 

sobreposição de interesses, seja da União, estadual ou municipal, já que os três entes possuem 

ingerência dentro do mesmo território. 

A expressão interesse local inserida na Constituição Federal de 1988, substituiu a 

anterior definição constitucional de peculiar interesse e, na visão de Moreira Neto (1998, p. 

25), “sensível às transformações tecnológicas e econômicas, com suficiente flexibilidade para 

assimilá-las, pois o que é hoje local, amanhã poderá ser regional e, depois nacional ou, quiçá, 

comunitário, como na Europa hoje, ou no Cone Sul amanhã”. 

Assim, devido a essa volatilidade do interesse, que pode se transformar conforme as 

influências sofridas, sendo as vezes local, as vezes regional, temos que considerar mais 

adequada a interpretação conforme a predominância do interesse, como uma consequente 

solução para a citada problemática da sobreposição de interesses43. 

Meirelles (2003) trata do assunto de maneira magistral, resumindo a celeuma quando 

afirma que: 

O critério do interesse local é sempre relativo ao das demais entidades 
estatais. Se sobre determinada matéria predomina o interesse do 
Município em relação ao do Estado-membro e ao da União, tal matéria 
é da competência do Município; se o seu interesse é secundário 
comparativamente ao das demais pessoas político-administrativas, a 
matéria refoge de sua competência privativa, passando para a que tiver 
interesse predominante a respeito do assunto. A aferição, portanto, da 
competência municipal sobre serviços públicos locais há de ser feita em 
cada caso concreto, tomando-se como elemento aferidor o critério da 
predominância do interesse, e não o da exclusividade, em face das 

                                                 
43 Segundo Luiz Roberto Barroso (2007, p. 11): “A noção de predominância de um interesse sobre os demais 
implica a ideia de conceito dinâmico. Isto é: determinada atividade considerada hoje de interesse 
predominantemente local, com a passagem do tempo e a evolução dos fenômenos sociais, poderá perder tal 
natureza, passando para a esfera de predominância regional ou até mesmo federal. Uma série de fatores pode 
causar essa alteração: desde a formação de novos conglomerados urbanos, que acabam fundindo municípios 
limítrofes, até a necessidade técnica de uma ação integrada de vários municípios, para a realização do melhor 
interesse público”. 
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circunstâncias de lugar, natureza e finalidades do serviço 
(MEIRELLES, 2003, p. 329). 

De fato, necessária a aplicação dessa forma de interpretação para a configuração da 

titularidade de cada ente, principalmente dos municípios, quando devem ser balizados todos os 

aspectos para se chegar à conclusão de qual o interesse predominante naquele caso. Somente 

uma aplicação ao caso concreto define a titularidade para a prestação dos serviços. 

Através de um estudo baseado em diversos autores, Moreira Neto (1998, p. 26), traça 

alguns itens que devem ser levados em conta quando da análise casuística para a definição da 

titularidade dos serviços, enumerando o autor como: “1. predominância do local (Sampaio 

Dória). 2. interno às cidades e vilas (Black). 3. que se pode isolar (Bonnard). 4. territorialmente 

limitado a um município (Borsi). 5. sem repercussão externa ao município (Mouskheli). 6. 

próprio das relações de vizinhança (Jellinek). 7. simultaneamente oposto a regional e nacional 

(legal). 8. dinâmico (Dallari)”. 

No caso em estudo, tem-se a titularidade municipal para a prestação dos serviços 

públicos, quando puder se estabelecer que ali há interesse predominantemente local. É o caso 

do saneamento básico, que tem o município como seu titular quando “não estiver expressamente 

afetado a outro ente federativo e que possa ser caracterizado como de predominante interesse 

local, relativamente ao interesse dos Estados e a União” (BARROSO, 2007, p.12). 

Sob o aspecto da legislação infraconstitucional, a questão da definição da titularidade 

dos serviços foi influenciada, durante os anos posteriores à Constituição, por interesses 

diversos: defendendo-se tanto a prestação pelo Estado quanto a prestação pela iniciativa 

privada44. Assim, diversos projetos de lei foram apresentados com o intuito de regulamentar os 

serviços de saneamento contendo diferentes enquadramentos legais acerca da titularidade - 

municipal ou estadual, sem que se chegasse a nenhuma definição sobre o tema (MERCEDES, 

2002). 

Nenhuma lei trata do assunto claramente, sendo que a Lei Federal n.º 11.445/2007 

responsável pela elaboração das diretrizes nacionais não elencou expressamente quais os 

titulares, dando somente contornos genéricos ao tópico, no sentido da possibilidade de 

delegação da organização, regulação, fiscalização e prestação dos serviços públicos de 

saneamento básico, conforme o art. 8º da referida legislação45 (BRASIL, 2007). 

                                                 
44 Mercedes (2002, p. 278) destaca que: “o interesse suscitado pelo mercado de saneamento, sobretudo diante da 
proximidade do vencimento da maioria dos contratos de concessão do âmbito do Planasa, datados da década de 
1970, levou vários atores a se manifestarem, nos meios de comunicação e acadêmicos, em eventos e publicações, 
sobre a questão da titularidade. Na iminência do boom de privatização, já iniciada, em alguns casos, cada um 
desses atores tomou posições e defendeu, obviamente, a partir de motivações distintas, seu segmento”. 
45  Constituição Federal de 1988: 
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 Em resumo, se pode afirmar que a autonomia federativa municipal é exaltada na 

Constituição Federal de 1988, trazendo as municipalidades ao nível de ente federal, estando 

igualados aos Estados. Ademais, em relação aos municípios, a Constituição Federal, em seu 

artigo 30, inciso V, traz a titularidade para a prestação dos serviços de interesse local, incluídos 

aqui os serviços de saneamento básico. Dessa forma, dependendo de análise da predominância 

do interesse em cada caso, os municípios - entes federados autônomos, são detentores da 

competência constitucional da prestação dos serviços públicos de saneamento básico, quando 

tais serviços sejam considerados predominantemente de interesse local (MARTINS, 2011; 

CARVALHO, 2010). 

 

2.2.3.2 Os serviços públicos de interesse comum e a participação equilibrada dos municípios 

nas regiões metropolitanas 

Dadas as premissas de sustentação da titularidade municipal para a prestação do serviço 

público de saneamento básico, tem-se que a questão toma forma mais complexa, entretanto, 

quando os serviços públicos tomam corpo mais generalizado, devido à complexidade da rede 

urbana, sendo que os interesses perpassam os territórios daqueles municípios.  

Assim, tem-se que o serviço de saneamento passa a ter caráter regional, se estabelecendo 

como interesse comum. Nesse caso, então, não há mais possibilidade de a prestação ficar sob a 

batuta de um só Município, sob pena da prestação ser falha, insuficiente para atender aos 

anseios de toda aquela população atingida, principalmente nas grandes aglomerações urbanas. 

 O interesse comum é caracterizado pelo antagonismo com o interesse local. Ou seja: o 

que é interesse comum não pode se afirmar como interesse local. Assim, a titularidade também 

não pode mais ser exercida pelo ente municipal tão somente, já que não tem competência para 

o gerenciamento de questões afetas a outro ente federativo. 

 O interesse comum vem elencado na Constituição Federal de 1988, em seu art. 25, § 3º, 

disposto a seguir: 

art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis 
que adotarem, observados os princípios desta Constituição. 
(...) 
§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por 
agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o 

                                                 

“Art. 8º: Os titulares dos serviços públicos de saneamento básico poderão delegar a organização, a regulação, a 
fiscalização e a prestação desses serviços, nos termos do art. 241 da Constituição Federal e da Lei no 11.107, de 6 
de abril de 2005” (BRASIL, 2003). 
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planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum 
(BRASIL, 2003). 

 Esse interesse, portanto, é aquele que não se enquadra nos elementos caracterizadores 

do interesse local, como bem explicita Moreira Neto (1998), entendendo que: 

esse interesse comum, predominantemente regional e portanto comum 
a mais de um Município, que na vigência da Carta anterior era apenas 
o interesse comum metropolitano, veio a desdobrar-se na Constituição 
de 1988 em três tipos: o interesse comum metropolitano, o interesse 
comum de aglomerações urbanas (com urbano) e o interesse comum de 
microrregiões (MOREIRA NETO, 1998, p. 27). 

 Com a crescente expansão da população e a consequente aglomeração em grandes 

centros urbanos, os serviços cada vez mais deixam de ter caráter local para se engendrarem em 

uma teia de complexidades técnicas e burocráticas sem que o município, por si só, possa dar 

conta de toda a resolução das demandas daquele município, não só pela falta de fundamento 

material, financeiro e gerencial, como também, e principalmente nesse caso de aglomerações, 

os interesses não mais lhe dizem respeito como unidade. Agora, todo e qualquer interesse que, 

de uma forma ou de outra, extrapole a circunscrição do Município, não deve ser gerenciado 

somente por ele. 

 Fato notório é que a discussão sobre quem é o detentor da titularidade dos serviços 

públicos de interesse comum perdurou por muito tempo, com a existência de várias correntes 

defensoras da titularidade municipal ou estadual, bem como aquela que defendia a conjugação 

entre Estado e Município. 

 A Lei Federal n.º 11.445/2007 também não contemplou qual o ente responsável pela 

prestação nas regiões metropolitanas, traçando nuances interpretativas no sentido de priorizar a 

titularidade municipal, deixando de lado a preocupação com a complexidade dos serviços de 

interesse comum - aqueles que perpassam o território de determinado Município e que 

necessitam de uma gestão holística, voltada para a coletividade. 

Trata bem dessa questão Alves (2008), quando aponta alguns exemplos de funções 

públicas de interesse comum, incluído o saneamento básico, e informa que tais serviços: 

Se tornam comuns a todos os municípios regionais, exigindo um 
tratamento integrado por parte de todos os entes federados envolvidos, 
incluindo o Estado. Nessas condições, o Estado também passa a ter 
responsabilidades urbanístico-regionais. Por essa razão, o 
planejamento, execução e disciplina das funções públicas de interesse 
comum, previstos naquele artigo, não são de exclusiva competência dos 
municípios singularmente considerados, nem de exclusiva competência 
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do Estado. Aqui temos novas figuras jurídico-constitucionais não 
suspeitada pela Lei Federal n.º 11.445/2007 (ALVES, 2008, p. 13). 

Assim, entende-se que a Lei Nacional do Saneamento não contemplou figura essencial 

para o desenvolvimento do saneamento básico no país, mitigando o processo de universalização 

do serviço, já que o atraso no desenvolvimento dessas importantes regiões do país atravanca as 

aplicações das políticas públicas de saneamento. 

A única alternativa viável para as regiões metropolitanas na época era se valer da 

possibilidade da gestão associada voluntária, calcada no artigo 241 da Constituição Federal, 

como já visto. Ocorre que tal alternativa, em que pesem os avanços que possibilitaram gestões 

bem-sucedidas dos serviços de interesse comum, emperram exatamente na voluntariedade da 

associação. Não se pode, assim, deixar na mão da vontade política dos entes a sua participação, 

seja ingressando ou se retirando dos instrumentos de gestão associada (consórcios públicos e 

convênios de cooperação), ao seu bel prazer, prejudicando a aplicação de políticas públicas de 

saneamento essenciais para o desenvolvimento da região e, notadamente, atravancando a 

universalização dos serviços de saneamento básico. 

Somente uma associação compulsória, imune a qualquer possibilidade de retirada de 

cena dos atores governamentais envolvidos e com os instrumentos adequados para o 

planejamento, gestão e execução intermunicipais, pode ser a solução para uma melhor prestação 

dos serviços essenciais nessas regiões. 

 

2.3 GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA. SUBSTRATO JURÍDICO E LEGISLAÇÃO 

EM VIGOR 

 

2.3.1 A Ação Direta de Inconstitucionalidade 1842-5 e as decisões do Supremo Tribunal 

Federal sobre a prestação dos serviços de saneamento básico nas regiões metropolitanas 

Quanto à essa questão, notadamente em face da falta de definição sobre a titularidade 

dos serviços públicos de interesse comum e o conflito entre os Estados e Municípios é que o 

Supremo Tribunal Federal enfrentou o tema, resolvendo a dúvida sobre essa titularidade. 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1.842/RJ, foi ajuizada em 1998 pelo Partido 

Democrático Trabalhista (PDT) e tinha como objetivo examinar a Lei Complementar n.º 87/97, 

do Estado do Rio de Janeiro46, que dispôs sobre a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, sua 

                                                 
46 Também foram ajuizadas ADIs semelhantes: pelo Partido dos Trabalhadores (PT) – ADI 1826; pelo Partido da 
Frente Liberal (PFL) – ADI 1843 e pelo Partido Popular Socialista (PPS) – ADI 1906. Todas foram reunidas por 
conexão à ADI 1842-5, por terem identidade de pedidos, tratando basicamente da mesma questão.  
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composição, organização e gestão, e sobre a Microrregião dos Lagos, definiu as funções 

públicas e serviços de interesse comum e deu outras providências. Ainda, a ADI impugnou 

artigos da Lei ordinária n.º 2.869/97 e do Decreto n.º 24.631/98, que regulamentavam a questão. 

A referida lei complementar ao criar a Região Metropolitana do Rio de Janeiro acabou 

por definir que os serviços públicos de saneamento básico de interesse comum dessa região 

metropolitana ficavam a cargo do Estado, que tinha competência para a regulação e a prestação 

desses serviços. 

Dessa forma, requereu o PDT a declaração de inconstitucionalidade de diversos artigos, 

tanto da Lei Complementar quanto da Lei Ordinária e do Decreto, sob o argumento de que, 

como dispõe o voto do Ministro Maurício Corrêa47: 

as normas transcritas usurpam, em favor do Estado do Rio de Janeiro, 
funções de estrita competência dos Municípios que integram a chamada 
região metropolitana, o que viola os princípios constitucionais do 
equilíbrio federativo (artigos 1, 23, I e 60, par. 4º, I), da autonomia 
municipal (artigos 18 e 29), da não-intervenção dos Estados em seus 
Municípios (art. 35), das competências municipais (arts. 30, I, V e VII, 
e 182, par. 1) e comuns da União, do Estado e dos Municípios (arts. 23, 
VI, e 225) (ADI 1842/RJ). 

 O julgamento da questão foi iniciado em 2004 e concluído somente em 2013 quando o 

STF decidiu pela inconstitucionalidade da transferência ao Estado do poder concedente de 

funções e serviços públicos de interesse comum. Assim, a tese do Estado de que a competência 

em relação aos serviços de interesse comum era afeta a ele não vingou, já que não pode haver 

usurpação de competências do Município em favor do Estado. 

 Em relação à autonomia municipal e a integração metropolitana, entenderam que o 

interesse comum e a compulsoriedade da integração metropolitana não são incompatíveis com 

a autonomia municipal, sendo que a participação compulsória desses municípios nas regiões 

metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbana já tinha sido acolhida em outras Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade.48 

O interesse comum, plenamente debatido no julgamento da ADI, é utilizado como 

parâmetro para o estabelecimento da compulsoriedade da gestão cooperativa nas regiões 

metropolitanas, o que justificaria “os deslocamentos de competência e autoridade em curso” 

(MACHADO, SERRANO JÚNIOR E HOSHINO, 2015).  

                                                 
47ADI 1842/RJ. 
48 ADI 1841/RJ e ADI 796/ES. 
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Entenderam os Ministros, que “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”.49 

 Sobre interesse comum, destaca-se o entendimento de Alves (1998): 

o "interesse comum", que implica o vínculo simultâneo ou sucessivo, 
efetivo e material de ações ou atividades estáveis de uma multiplicidade 
determinada de pessoas político-administrativas, agrupadas mediante 
lei complementar, dentro de certo espaço territorial definido, para o 
exercício de funções públicas integradas de interesse de todos os 
envolvidos. Esse vínculo gera a exigência de uma interdependência 
operacional, conforme certos objetivos comuns, cujos critérios poderão 
variar em termos de disposições geográficas dos fatores naturais; de 
bacias hidrográficas; de peculiaridades do sítio urbano; de controle 
ambiental; de fontes de recursos naturais; de dimensões das 
infraestruturas urbanas; de disponibilidade ou capacidade de mobilizar 
grandes aportes financeiros ou potenciais técnicos; de racionalização 
administrativa; de operação de sistemas de efeitos ou impactos difusos; 
de economias de escala; de deseconomias de aglomerações, etc 
(ALVES, 1998, p. 15). 

O Ministro Lewandowski, ao tratar da questão metropolitana, destacou que não se deve 

confundir as funções públicas de interesse comum com as de interesse exclusivamente local, já 

que:  

Correspondem a um conjunto de atividades estatais, de caráter 
independente, levadas a efeito no espaço físico de um ente territorial, 
criado por lei complementar estadual, que une Municípios limítrofes 
relacionados por vínculos de comunhão recíproca (BRASIL, 2013). 

 Para o STF, os serviços de saneamento básico são de competência dos Municípios nos 

casos em que há interesse local. Considerando a titularidade municipal, prescreve que os 

interesses devem ser tratados dentro do âmbito de cada Município. Em contraponto, estabeleceu 

que no caso de 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 os arts. 3º, 
II, e 24, da Lei Federal n.º 11.445/2007 e o art. 241 da Constituição 
Federal, como compulsoriamente, nos termos em que prevista na lei 

                                                 
49 ADI 1842/RJ 
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complementar estadual que institui as aglomerações urbanas (BRASIL, 
2013).  

Deixa claro, todavia, que o caráter compulsório da integração metropolitana não exclui a 

autonomia municipal, não significando, assim, uma simples transferência de competências 

municipais ao Estado. O que ocorre, nessa questão, é que deve haver uma atividade conjunta, 

coletiva, entre o Estado e os Municípios integrantes daquela região metropolitana no sentido de 

gerenciamento associativo e tomada de decisões conjuntas para o melhor atendimento dos 

anseios daquela população atendida em relação ao saneamento. 

Assim, decide o STF sobre a necessidade da gestão compartilhada50 (ou governança 

interfederativa) nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões e que para a 

efetivação da gestão se torna necessária a criação de um ente público intergovernamental, órgão 

colegiado formado tanto pelos Municípios quanto pelo Estado, destacando, ainda, que essa 

participação não precisa ser paritária, mas que não prejudique o poder de decidir de cada ente 

envolvido. Nas palavras do Ministro Ricardo Lewandowski:  

Não me parece haver nenhum problema em delegar a execução das 
funções públicas de interesse comum a uma autarquia territorial, 
intergovernamental e plurifuncional, na concepção de Alaor Caffé 
Alves, desde que a lei complementar instituidora da entidade regional 
lhe confira personalidade jurídica própria, bem como o poder 
concedente quanto ao serviço de interesse comum (BRASIL, 2013). 

Dessa forma, sedimentou-se que as decisões dentro dessas regiões metropolitanas devem 

ser tomadas através de um processo cooperativo (inclusive com participação popular), o que é 

contrário à ideia de subordinação, atendendo aos princípios do federalismo de cooperação, com 

decisões baseadas no consenso entre os entes integrantes51. 

 O fenômeno metropolitano encontra-se em grande expansão no território brasileiro, 

necessitando dessa forma uma maior ingerência do Estado do sentido de se estabelecerem 

regras para a efetiva gestão. Assim, lastreado na decisão do Supremo Tribunal Federal, 

descortinam-se elementos normativos para a plena efetivação da cooperação entre os entes na 

busca da melhor prestação dos serviços públicos de saneamento básico. 

                                                 
50 O Supremo Tribunal Federal denomina de gestão compartilhada, o termo “governança interfederativa”, que é 
utilizado neste trabalho nos moldes da atual legislação sobre o tema, a Lei Federal n.º 13.089/2015 - Estatuto da 
Metrópole.  
51 Conforme o citado acórdão: “a participação dos entes nesse colegiado não necessita 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” (STF, ADI 1842, p. 1883) 
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 Por óbvio, constata-se que a decisão implica na análise constitucional da legislação do 

Estado do Rio de Janeiro. Porém, por se tratar de decisão única a respeito da constitucionalidade 

das questões de governança interfederativa, traça os rumos para a implantação do instituto nas 

demais unidades federativas brasileiras. Ainda, é tomada como parâmetro para a elaboração de 

toda a legislação que vier a reger o tema, como o caso da nova legislação federal, denominada 

Estatuto da Metrópole, a seguir analisada. 

 

2.3.2 A Governança Interfederativa. Implicações da Lei Federal n.º 13.089/2015 (Estatuto 

da Metrópole-EM) 

Após o entendimento jurídico pela necessidade de governança conjunta entre Estado e 

Municípios dentro das regiões metropolitanas, se traçou mais um capítulo em direção ao tão 

sonhado atendimento da universalização dos serviços de saneamento básico, na medida em que 

facilitou a solução dos problemas a nível coletivo e pleno atendimento dos interesses regionais.  

Cumpre destacar, preliminarmente, que o ordenamento jurídico atual apresenta duas 

formas de participação cooperativa entre os entes federados, uma voluntária e outra 

compulsória. 

A participação voluntária é personificada pelos institutos dos convênios de cooperação e 

dos consórcios, como já abordado. Nessa situação, há uma junção voluntária por parte dos entes 

governamentais para compartilhar as competências, e também as funções públicas, a 

organização, o planejamento e a prestação dos serviços (BORELLI, 2010). 

A participação obrigatória, por outro lado, se caracteriza como aquela em que os entes 

federativos têm por dever a integração para a aplicação das políticas públicas de interesse 

comum. Objeto principal desse estudo, a cooperação obrigatória é identificada com a 

governança interfederativa das regiões metropolitanas - definidos por lei complementar tanto 

os municípios integrantes quanto a região territorial, e que trazem a obrigatoriedade da 

participação dos entes nelas integrantes nas decisões que afetam aquela região.  

A partir da Constituição Federal de 1988 e de seu artigo 25, parágrafo 3º, as regiões 

metropolitanas (assim como as aglomerações urbanas e as microrregiões) passam a ter, segundo 

Alves (1998): 

Um estatuto jurídico-constitucional profundamente diferenciado do 
tratamento tradicional, permitindo uma reflexão de grande alcance no 
que respeita à caracterização e distribuição de competências entre o 
Estado federado e os Municípios integrantes de regiões estabelecidas 
pelo primeiro, mediante lei complementar (ALVES, 1998, p. 1). 
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 O citado autor denomina esta estrutura de federalismo de integração52 e tem forma 

diferente do federalismo cooperativo, já que implica uma nova forma de agir, de caráter 

compulsório, devido “às novas necessidades institucionais decorrentes da vida moderna” 

(ALVES, 1998, p. 1). 

Tanto num caso quanto no outro: união compulsória (regiões metropolitanas) ou 

associação facultativa (consórcios e convênios) caracterizam-se como instrumentos de 

cooperação, o que denota a importância da atual Constituição para o papel da inter-relação e 

participação conjunta nas ações políticas, precipuamente no caso em tela, na execução de 

políticas de saneamento básico. 

A cooperação compulsória, todavia, para se efetivar no ordenamento jurídico nos 

moldes exigidos pela decisão do STF, carecia de ordenamentos legais que facilitassem esse 

instrumento gerencial cooperativo. 

Assim, em 12 de janeiro de 2015 foi promulgada a Lei Federal n.º 13.089, o denominado 

Estatuto da Metrópole. Após uma tramitação legislativa longa (o projeto de lei que tratava do 

assunto - PL 3.460, foi submetido à Câmara dos Deputados em 2004), a promulgação da citada 

lei trouxe como conteúdo normativo o estabelecimento de diretrizes gerais para o planejamento, 

a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e em 

aglomerações urbanas instituídas pelos Estados.  

Destarte, moldou a questão da governança interfederativa nas regiões metropolitanas e 

unidades afins, fornecendo os instrumentos de desenvolvimento urbano integrado e trazendo a 

garantia de apoio da União (MOURA & HOSHINO, 2015). 

Busca a lei incentivar a gestão interfederativa entre Estados e Municípios nas regiões 

metropolitanas e aglomerações urbanas, possibilitando a resolução dos problemas enfrentados 

pelos Municípios, tais como: o seu isolamento na tomada de decisões que atinjam o interesse 

de todos os Municípios envolvidos, a não integração intergovernamental, a incapacidade 

técnica e financeira, bem como a dificuldade de integração política entre si. Tratou, ainda, da 

participação da União nesse gerenciamento.  

Vários conceitos são firmados e servem de subsídio para a nova concepção de 

instrumentalização da gestão metropolitana, na medida em que esclarecem pontos ainda 

                                                 
52 Alves (1998, p. 2): “desse modo, no Brasil, vigora atualmente um quadro de competências constitucionais cuja 
distribuição caracteriza o federalismo de integração, sucessor do federalismo de cooperação, ambos contrários ao 
federalismo dualista, de caráter rígido e tradicional, onde dominavam as competências exclusivas. Nesse sentido, 
como regra, a interpretação sistêmica da Constituição Federal deve sempre levar em conta os objetivos de 
integração entre os interesses públicos nacionais, estaduais, distritais e municipais, precisamente na forma como 
foram intencionados pelo legislador constituinte”. 
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legalmente obscuros e trazem maior apoio legal para a tomada das decisões governamentais, 

norteando as governanças para a gestão, notadamente na aplicação dos instrumentos 

disponibilizados, o que traz celeridade para execução das funções públicas de interesse comum. 

Tratou o Estatuto de definir qual o conceito legal para a governança interfederativa, 

quando diz no artigo 2º, inciso IV, que governança interfederativa é “o compartilhamento de 

responsabilidades e ações entre entes da Federação em termos de organização, planejamento e 

execução de funções públicas de interesse comum” (BRASIL, 2015). 

Com relação às FPICs, apesar de estar inserido o tema no Texto Constitucional53, não 

havia maiores definições legais sobre o tema. Então, traz o Estatuto que as funções públicas de 

interesse comum são as políticas públicas ou ações nela inseridas “cuja realização por parte de 

um Município, isoladamente, seja inviável ou cause impacto em Municípios limítrofes”, 

conforme o artigo 2.º, inciso II. 

Sobre essas funções o Estatuto da Metrópole ainda prevê que elas devem ser previstas 

na lei complementar de criação de cada região metropolitana, para que seja delimitado o 

espectro de ação, facilitando, assim, o controle por parte dos órgãos de fiscalização externa e 

também da sociedade, diminuindo as ações discricionárias do poder público envolvido 

(MOURA & HOSHINO, 2015).  

Todavia, não se deve limitar as FPICs ao simples ato de prestação de serviços, já que 

dessa forma estaria sendo estrangulado sobremaneira todo o amplo campo de atividades que 

podem ser submetidas às governanças interfederativas, sendo que se englobam aqui demais 

ações, tais como: ações normativas, implantação de políticas públicas de planejamento, entre 

outras atividades gerenciais já que, na visão de Alves (1998, p.14) esta função “integra, por sua 

própria natureza, a unidade orgânica de medidas e operações que não suportam a divisão 

discreta em elementos simples e localizados”, apontando, ainda, que 

não implica apenas a execução de serviços públicos e de utilidade 
pública e respectivas concessões, mas também a normatização (como a 
disciplina regulamentar e administrativa do uso e ocupação do solo, a 
fixação de parâmetros, padrões etc.), o estabelecimento de políticas 
públicas (diretrizes, planejamento, planos, programas e projetos, bem 
como políticas de financiamento, operação de fundos etc.) e os 

                                                 

53 Constituição Federal de 1988: 
“Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios 
desta Constituição. 
(...) 
§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 
microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o 
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum” (BRASIL, 2003). 
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controles (medidas operacionais, licenças, autorizações, fiscalização, 
polícia administrativa etc.). As funções públicas não correspondem 
apenas às determinações de direito subjetivo público, mas também aos 
deveres das autoridades para com as comunidades integradas, 
realizando o binômio "poder-dever" (ALVES, 1998, p. 15). 

Traz a lei, também, os conceitos de aglomeração urbana e metrópole e região 

metropolitana, da seguinte forma: 

I – aglomeração urbana: unidade territorial urbana constituída pelo 
agrupamento de 2 (dois) ou mais Municípios limítrofes, caracterizada 
por complementaridade funcional e integração das dinâmicas 
geográficas, ambientais, políticas e socioeconômicas;  

(...) 

V – metrópole: espaço urbano com continuidade territorial que, em 
razão de sua população e relevância política e socioeconômica, tem 
influência nacional ou sobre uma região que configure, no mínimo, a 
área de influência de uma capital regional, conforme os critérios 
adotados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE; 

(...) 

VII – região metropolitana: aglomeração urbana que configure uma 
metrópole (BRASIL, 2015). 

Qualquer região metropolitana criada após a entrada em vigor dessa lei deve seguir o 

Estatuto e preencher os requisitos conceituais acima citados, principalmente o inciso VII, sob 

pena de invalidade54. Porém, cabe ressaltar que a Região Metropolitana da Grande Florianópolis 

(RMF) foi instituída pela Lei Complementar n.º 636/2014, antes da promulgação do Estatuto 

da Metrópole. Dessa forma, sua constituição não atendeu os requisitos legais vigentes, o que 

não a invalidada, conforme o parágrafo segundo do artigo 5º: 

§ 2º Respeitadas as unidades territoriais urbanas criadas mediante lei 
complementar estadual até a data de entrada em vigor desta Lei, a 
instituição de região metropolitana impõe a observância do conceito 
estabelecido no inciso VII do caput do art. 2º (BRASIL, 2015). 

 Ressalta-se, porém, que as regiões metropolitanas criadas antes dessa exigência, para os 

fins das políticas públicas a cargo da União, serão consideradas como aglomerações urbanas se 

                                                 
54 Segundo o Estatuto da Metrópole: “Art. 2o Para os efeitos desta Lei, consideram-se: VII – região metropolitana: 
aglomeração urbana que configure uma metrópole” (BRASIL, 2015). 
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não possuírem uma metrópole em seu núcleo55. Sobre essa questão, tratam Moura & 

Hoshino (2015), quando apontam que: 

para angariar status de metrópole, o núcleo da unidade deve ter, no 
mínimo, a área de influência de uma capital regional, conforme 
classificação do IBGE. Essa exigência poderia ser mais restritiva, 
porém está adequada à grande diversidade da rede urbana brasileira na 
qual, em determinadas regiões de menor densidade de ocupação, 
centros regionais detêm efetivamente a condição de metrópoles. Com 
base nessa definição, “uma região metropolitana” só poderá ser 
instituída em relação a uma aglomeração urbana que configure uma 
metrópole. Mais do que isso, a RM instituída mediante lei 
complementar estadual que não atenda a este requisito será enquadrada 
como aglomeração urbana para efeito das políticas públicas a cargo da 
União (art. 15) (MOURA & HOSHINO, 2015, p. 4). 

 É nessa exceção que a Região Metropolitana da Grande Florianópolis (RMF) está 

enquadrada. Segundo dados do IBGE56 (Regic), a cidade de Florianópolis é considerada como 

capital regional A e não possui a RMF nenhuma metrópole em sua base de constituição, a 

exemplo de Curitiba e Porto Alegre 

A governança interfederativa tem como princípios a serem respeitados, segundo consta 

no artigo 6º da lei: a prevalência do interesse comum sobre o local; o compartilhamento de 

responsabilidades para a promoção do desenvolvimento urbano integrado; a autonomia dos 

entes da Federação; observância das peculiaridades regionais e locais; a gestão democrática da 

cidade; a efetividade no uso dos recursos públicos e a busca do desenvolvimento sustentável. 

Além do mais, traz as diretrizes a serem observadas, para a execução da governança de maneira 

plena, conforme os ditames do artigo 7º. 57 

                                                 
55 “Art. 15.  A região metropolitana instituída mediante lei complementar estadual que não atenda o disposto no 
inciso VII do caput do art. 2o desta Lei será enquadrada como aglomeração urbana para efeito das políticas públicas 
a cargo do Governo Federal, independentemente de as ações nesse sentido envolverem ou não transferência de 
recursos financeiros” (BRASIL, 2015). 
56 O IBGE apresenta a rede urbana nacional no documento Regiões de Influência das Cidades –Regic/2007 e elenca 
a seguinte hierarquia urbana: metrópole, capital regional, centro sub-regional, centro de zona e centro local. Dados 
obtidos em <http://www.mma.gov.br/estruturas/PZEE/_arquivos/regic_28.pdf>. Acessado em: 10 de dezembro de 
2015. 
57 Lei Federal n.º 13.089/2015: 
“Art. 7º Além das diretrizes gerais estabelecidas no art. 2º da Lei n.º 10.257, de 10 de julho de 2001, a governança 
interfederativa das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas observará as seguintes diretrizes 
específicas: 
I – implantação de processo permanente e compartilhado de planejamento e de tomada de decisão quanto ao 
desenvolvimento urbano e às políticas setoriais afetas às funções públicas de interesse comum; 
II – estabelecimento de meios compartilhados de organização administrativa das funções públicas de interesse 
comum; 
III – estabelecimento de sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas; 
IV – execução compartilhada das funções públicas de interesse comum, mediante rateio de custos previamente 
pactuado no âmbito da estrutura de governança interfederativa; 
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Sobre a estrutura da governança interfederativa, na esteira do que já decidiu o STF, o 

Estatuto da Metrópole, em seu artigo 8º, traz os elementos de estrutura básicos, quais sejam: I) 

instância executiva composta por representantes do Poder Executivo dos entes federativos 

integrantes das unidades territoriais urbanas; II) instância colegiada deliberativa com 

representação da sociedade civil; III) organização pública com funções técnico-consultivas e 

IV) sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas. 

 Em que pesem os importantes avanços na seara cooperativa, em relação à gestão 

associada entre os entes federativos, somente após a decisão do STF e o Estatuto da Metrópole 

é que se consolidou a compulsoriedade de integração dos entes, antes associados 

voluntariamente para o gerenciamento dos serviços de interesse comum. Essa relação 

associativa, todavia, pecava pela fragilidade, já que sofria influência das vontades políticas e 

dos conchavos decisórios de determinado ente em detrimento de outros.  

 Sobre a questão afirma Machado, Júnior e Hoshino (2015): 

A estrutura metropolitana da repartição de competências que se desenha 
no paradigma da gestão compartilhada, impende destacar, tem impactos 
no papel tanto dos municípios como dos estados, mitigando 
absolutismos de ambas as partes e abrindo espaço para a 
experimentação de modelos e para a reacomodação do pacto federativo 
brasileiro (MACHADO, JÚNIOR E HOSHINO, 2015, p. 416). 

Assim, abrem-se duas possibilidades para o gerenciamento coletivo pelos municípios 

no saneamento básico: de forma voluntária - quando se reúnem por gestão associada: convênios 

de cooperação ou consórcios públicos - ou de maneira compulsória, no caso das regiões 

metropolitanas instituídas por lei complementar estadual, denominada de governança 

interfederativa. 

 

 

 

 

                                                 

V – participação de representantes da sociedade civil nos processos de planejamento e de tomada de decisão, no 
acompanhamento da prestação de serviços e na realização de obras afetas às funções públicas de interesse comum; 
VI – compatibilização dos planos plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais dos entes 
envolvidos na governança interfederativa; 
VII – compensação por serviços ambientais ou outros serviços prestados pelo Município à unidade territorial 
urbana, na forma da lei e dos acordos firmados no âmbito da estrutura de governança interfederativa. 
Parágrafo único. Na aplicação das diretrizes estabelecidas neste artigo, devem ser consideradas as especificidades 
dos Municípios integrantes da unidade territorial urbana quanto à população, à renda, ao território e às 
características ambientais” (BRASIL, 2015). 
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2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Parte importante do estudo da governança interfederativa foi tratada nesse capítulo: a 

evolução do sistema federativo brasileiro, a divisão de competências constitucionais e o 

estabelecimento da titularidade para os serviços de saneamento básico. 

O Federalismo brasileiro em sua evolução demonstrou-se inovador, quando em 1988 

incluiu o Município como parte integrante. Apesar desse modelo federativo vigorar há muito 

no país, tinha-se a dificuldade de integração entre os entes, com o distanciamento entre o 

governo federal, estadual e principalmente municipal, na maioria das vezes. Assim, nos 

primórdios, a concepção de cooperação não passa de institutos formais, não havendo efetiva 

cooperação na prática. Somente com a redemocratização de 1988 e os institutos legais que o 

acompanharam, inicia-se a formalização da noção de cooperação intergovernamental. 

Ao Município, como ente autônomo, foram atribuídas inúmeras características sendo 

que, entre muitas, a autonomia em relação à prestação dos serviços públicos de interesse local 

desponta como de vital importância. Apesar disso, dúvidas surgiram quando a prestação do 

serviço envolvesse mais de um ente, quando se delimitam os interesses regionais. O Supremo 

Tribunal Federal sedimentou tal questão, definindo essa titularidade como coletiva, 

multipersonificada. Assim, qualquer interesse que envolva essas regiões não pode ser gerido se 

não for no âmbito do ente intergovernamental de deliberação coletiva. Surge, nesse momento, 

a governança interfederativa, de caráter compulsório, para a gestão das regiões metropolitanas. 

Constata-se que a cooperação entre os entes já tinha sido introduzida no ordenamento 

jurídico antes pelas constituições anteriores. Porém, se torna mais factível essa gestão conjunta 

e cooperativa com a inserção da função pública de interesse comum na Constituição Federal de 

1988. Atrelado a isso, juntando-se as decisões do STF que pacificaram o conflito de titularidade 

quando nas regiões metropolitanas e a legislação recente que rege o instituto da governança 

interfederativa (tais como a Lei Complementar Estadual N.º 636/2014 e o Estatuto da 

Metrópole), descortinam-se possibilidades reais e impactantes para o estabelecimento de 

políticas públicas condizentes com os anseios da RMF. Atender à prestação de saneamento 

básico de maneira eficiente, respeitando os anseios de toda a população envolvida, significa 

trilhar cada vez mais o caminho para a plenitude da dignidade humana e a tão esperada 

universalização do saneamento básico. 

Ante o exposto, e considerando-se todas as nuances demonstradas nesse capítulo, 

sobressaem as imensas dificuldades que os entes federativos enfrentam para a prestação de 

serviços, notadamente os municípios carentes de infraestrutura suficiente. De outro vértice, há 

a necessidade de se evitar uma concentração de ingerência do poder público federal ou até 
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mesmo estadual nas questões afetas ao interesse local. Muitas vezes é o município que tem 

conhecimento das carências e necessidades a serem supridas na sua região.  

Dessa forma, surge a alternativa da gestão por cooperação como uma proposta ideal 

para o equilíbrio das ações necessárias à promoção de um ambiente saudável à população. De 

um lado a gestão associada voluntária, com seus instrumentos de cooperação, convênios de 

cooperação e consórcios públicos. De outro, a possibilidade da governança interfederativa, de 

caráter compulsório, nas regiões metropolitanas, através de gestão cooperada entre Estados e 

Municípios, com o apoio da União.  

No que se refere à gestão das regiões metropolitanas, destaca-se que o Brasil se encontra 

no meio do caminho entre a total ausência de cooperação entre os entes e a efetiva aplicação 

em sua totalidade do conceito de governança interfederativa. Com as modificações apontadas, 

tem-se condições para se efetivar a gestão coordenada entre os entes governamentais nas RMs, 

já que inúmeros são os instrumentos legais que servem de apoio para a execução das políticas 

públicas de saneamento básico. 

No próximo capítulo será abordada a questão da governança interfederativa na RMF, 

sua estrutura vigente e a legislação de criação da RM bem como do órgão interfederativo 

responsável pelo planejamento e gestão da FPIC do saneamento básico. Ainda, se traz os 

desafios a serem enfrentados quando da governança e, baseando-se em estudo de caso da RM 

de Porto Alegre, propõe-se soluções para o enfrentamento das questões retratadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

3 A APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA 

REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE FLORIANÓPOLIS (RMF) EM FACE DA 

GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA. DESAFIOS E SOLUÇÕES. 

Apresentada a evolução do saneamento básico no Brasil e no Estado de Santa Catarina, 

bem como as premissas de desenvolvimento do cenário de gestão por cooperação pelos entes 

governamentais brasileiros, este capítulo trata da análise da estrutura institucional cooperativa 

que vige na Região Metropolitana da Grande Florianópolis (RMF), apresentando desafios a 

serem enfrentados quando da prestação daqueles serviços no modelo de governança 

interfederativa. Ainda, analisa as políticas públicas de saneamento na governança metropolitana 

da Região Metropolitana da Grande Porto Alegre (RMPA) e, a partir dos exemplos de sucesso, 

identifica melhores práticas a serem aplicadas na RMF. 

 

3.1 A REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE FLORIANÓPOLIS (RMF), SUA 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E OS DESAFIOS INSTITUCIONAIS PARA A 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

 

Aborda-se a questão da nova configuração gerencial dos serviços de saneamento básico 

na RMF com a apresentação do panorama atual acerca dos municípios integrantes. Num 

primeiro momento, se faz necessária a apresentação da legislação que rege os serviços no 

Estado de Santa Catarina, pontuando as principais disposições que regulamentam o tema. Após, 

faz-se uma apresentação sobre as regiões metropolitanas brasileiras, partindo-se para a análise 

da Lei Complementar n.º 636/2014, que instituiu a RMF e toda a estrutura orgânica de 

governança. Por fim, são destacados os desafios a serem enfrentados quando da governança 

interfederativa para essa região. 

 

3.1.1 Regulamentação do saneamento básico em Santa Catarina 

A legislação que rege o saneamento básico no Estado tem por suporte balizador a 

Constituição do Estado de Santa Catarina, publicada em 19 de outubro de 1989. Esse 

documento traz em seu art. 9º, inc. IX, a competência comum entre o Estado, a União e os 

Municípios para promover a melhoria do saneamento básico no Estado, repetindo a mesma 

disposição contida na Constituição Federal de 1988 (SANTA CATARINA, 1989).  

 A Constituição Estadual também trata do saneamento em seu art. 153, parágrafo único, 

da seção “Da Saúde”. Eleva o direito à saúde a direito social, direito e dever do Estado, que 
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deve garantir o acesso da população através da aplicação de políticas públicas. O saneamento é 

tratado neste artigo como princípio fundamental do direito à saúde, diante disso conclui-se que, 

assim como na Constituição Federal, o Estado elenca o saneamento como instrumento de 

promoção à saúde. 

 A Política Estadual de Saneamento é disciplinada pela Lei Estadual n.º 13.517, de 04 de 

outubro de 2005 e tem por escopo traçar as diretrizes para o planejamento e a execução das 

ações, obras e serviços de saneamento, respeitando a autonomia dos Municípios e tem por 

escopo a busca pela universalização dos serviços, pois elenca em seu art. 5º, inc. I, o objetivo de 

“assegurar os benefícios da salubridade ambiental à totalidade da população do Estado de Santa 

Catarina”. É regulamentada pelos Decretos Estaduais n.º 2.760, de 19 de novembro de 2009 e 

n.º 3.253, de 18 de maio de 2010. 

Conceitua saneamento e saneamento ambiental como sinônimos e traz também o 

conceito de salubridade ambiental. Para a lei, saneamento ou saneamento ambiental é o conjunto 

de ações que objetiva atingir a salubridade ambiental, ou seja: deve o Estado promover ações no 

sentido de promover qualidade de vida (saúde e bem-estar) aos seus habitantes (artigo 2º). 

Essas ações serão executadas pelo Plano Estadual de Saneamento, Sistema Estadual de 

Saneamento e Fundo Estadual de Saneamento, que tem por princípios norteadores, segundo o 

artigo 4º da Lei Estadual n.º 13.517/2005:  

I - o ambiente salubre, indispensável à segurança sanitária e à melhor 
qualidade de vida, é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de assegurá-lo;  

II - do primado da prevenção de doenças sobre o seu tratamento;  

III - as obras e as instalações públicas de infra-estrutura sanitária 
constituem patrimônio de alto valor econômico e social e, como tal, 
devem ser consideradas nas ações de planejamento, construção, 
operação, manutenção e administração;  

IV - para que os benefícios do saneamento possam ser efetivos e 
alcançar a totalidade da população, é essencial a atuação articulada, 
integrada e cooperativa dos órgãos públicos municipais, estaduais e 
federais relacionados com saneamento, recursos hídricos, meio 
ambiente, saúde pública, habitação, desenvolvimento urbano, 
planejamento e finanças; e 

V - a prestação dos serviços públicos de saneamento será orientada pela 
busca permanente da máxima produtividade, da melhoria da qualidade 
e da universalização do atendimento com sustentabilidade (SANTA 
CATARINA, 2005). 
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Sobre a titularidade dos serviços, a referida lei dispõe no art. 14, incs. I e II, que o Sistema 

Estadual de Saneamento deve ter como premissas que: os serviços públicos de saneamento de 

âmbito municipal serão prestados pelo Poder Público Municipal, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão”, e “os serviços públicos de saneamento de âmbito regional serão 

geridos mediante articulação e integração intermunicipal ou entre o Estado e Municípios58”. 

 Em uma análise na referida lei e nos substratos que nortearam a construção da 

governança interfederativa dos serviços públicos, extraem-se inúmeras disposições que 

sinalizam a valorização das ações conjuntas entre os entes federados no sentido de se buscar 

soluções integradas para beneficiar a toda a população. O art. 6º, inc. IV, diz que o Sistema 

Estadual de Saneamento deve fomentar a integração de ações mediante planos regionais e no 

inc. V indica que deverá haver a cooperação entre os entes federados visando evitar problemas 

nas áreas de saneamento, recursos hídricos e meio ambiente nas regiões urbanas (Santa Catarina, 

2005). 

 Há também a preocupação com os interesses comuns entre os municípios integrantes das 

regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, quando o Plano Estadual de 

Saneamento e Planos Regionais devem considerar esses interesses no planejamento e execução 

de ações, obras e serviços (artigo 10º, parágrafo 2º). 

 Ainda sobre a questão do fomento às ações conjuntas entre Estado e Municípios, o art. 

14, inc. I, diz que as questões intermunicipais devem ser geridas pelo Estado ou por entidade 

intermunicipal, na forma da lei estadual, objetivando racionalizar ações de interesse comum dos 

Municípios.  

 A regulamentação da citada lei, realizada através dos Decretos Estaduais n.º 2.760/2009 

e n.º 3.253/2010, implantam o Conselho Estadual de Saneamento (Conesan) e as Comissões 

Regionais de Saneamento (Cresans). 

 O Conselho Estadual de Saneamento (Conesan) é o órgão colegiado com competência 

para dispor sobre a definição, a deliberação e o controle das ações dirigidas ao saneamento no 

                                                 
58 Lei Estadual n.º 13.517/2005 (Política Estadual de Saneamento): “art. 14. Para assegurar os benefícios do 
saneamento à totalidade da população, o Sistema Estadual de Saneamento deverá contar com mecanismos 
institucionais e financeiros que permitam a ação articulada e integrada entre o Estado e os Municípios, cabendo:  
I - ao Estado ou à entidade intermunicipal, na forma da lei estadual, a gestão das questões intermunicipais, visando 
racionalizar ações de interesse comum dos Municípios; e 
II - aos Municípios, o gerenciamento das instalações e serviços de saneamento essencialmente municipais, 
coordenando as ações pertinentes com os serviços e obras de expansão urbana, pavimentação, disposição de 
resíduos, drenagem de águas pluviais, uso e ocupação do solo e demais atividades de natureza tipicamente local.  
Parágrafo único. O Estado assegurará condições para a correta operação, necessária ampliação e eficiente 
administração dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados por concessionárias sob o 
seu controle acionário”. 
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Estado de Santa Catarina. Constituído em número paritário59 por órgãos do governo e entidades 

não-governamentais, quais sejam: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 

Sustentável (SDS); Secretaria de Estado do Planejamento (SPG); Secretaria de Estado da 

Agricultura e Desenvolvimento Rural (SAR);  de Estado da Fazenda (SEF); Secretaria de Estado 

da Saúde (SES); Polícia Militar; Fundação do Meio Ambiente (FATMA); Companhia 

Catarinense de Águas e Saneamento (Casan); Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão 

Rural de Santa Catarina (Epagri); 1 representante dos Municípios e 10 representantes da 

sociedade civil organizada60. Criado para definir, deliberar e controlar as ações relativas ao 

saneamento básico no âmbito de Santa Catarina, tem como uma das principais atribuições 

discutir e aprovar o Plano Estadual de Saneamento (SANTA CATARINA, 2009). 

Ainda não há Plano Estadual de Saneamento em Santa Cataria. Porém, estão sendo 

realizadas atividades que demonstram iniciativa para sua constituição, já que foi aprovado o 

Termo de Referência do Plano recentemente pelo Conesan61. 

As Comissões Regionais de Saneamento (Cresans), instituídas pelo Conesan, possuem 

caráter consultivo e tem participação paritária entre Estado, Municípios e sociedade civil 

organizada. Tem como principais funções a criação dos Planos Regionais de Saneamento62 para 

que integrem o Plano Estadual de Saneamento, bem como realizar a articulação com os Comitês 

de Bacias Hidrográficas para compatibilizar propostas de saneamento com as de recursos 

hídricos na região em que atuam. Convém destacar, ainda, as Cresans terão atuação dentro dos 

limites das regiões hidrográficas a que correspondem (SANTA CATARINA, 2009). 

Como se verifica, em vários momentos, o legislador trouxe a preocupação com as 

questões regionais e com os interesses comuns aos municípios, indicando também disposição a 

                                                 
59 Destaca-se a paridade de representação entre os órgãos governamentais e os não-governamentais. Todavia, os 
municípios possuem pequena parcela de participação, já que somente um membro escolhido entre todos os 
municípios faz parte do Conesan. Dessa forma, apesar da participação ser assegurada, não há nesse caso uma 
efetiva atividade cooperativa equilibrada, na medida em os Municípios são parte primordial no processo 
relacionado ao saneamento, por serem detentores da titularidade desses serviços públicos. 
60 Os representantes da sociedade civil no Conesan são: Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio 
Ambiente do Sintaema; Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Crea-SC; Federação das 
Indústrias do Estado de Santa Catarina – Fiesc; Universidade do Sul de Santa Catarina – Unisul; Associação 
Catarinense de Engenheiros Sanitaristas – Acesa; Ordem dos Advogados do Brasil – OAB; Associação Brasileira 
de Engenharia Sanitária e Ambiental – Abes; Associação Catarinense de Engenheiros – ACE; Acaprena - 
Associação Catarinense de Preservação da natureza; Associação Brasileira de Recursos Hídricos ABRH Regional 
SC. Fonte: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDS. Disponível em 
http://www.sds.sc.gov.br. Acesso em 10 de janeiro de 2016. 
61 Aprovação do Termo de Referência do Plano Estadual de Saneamento básico realizada pelo Conesan na 2ª 
Reunião Ordinária, em 02 de julho de 2015. Documento não publicado. 
62 Em Santa Catarina, inexistem os Planos Regionais de Saneamento, bem como encontra-se em fase inicial a 
elaboração do Plano Estadual de Saneamento. Fonte: http://www.sds.sc.gov.br/index.php/noticias/1816-conselho-
de-saneamento-debate-acoes-conjuntas-com-diretoria-de-recursos-hidricos. 
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respeito da resolução dessas questões serem realizadas através de decisões conjuntas entre 

União, Estado e Municípios. 

  

3.1.2 A Região Metropolitana da Grande Florianópolis (RMF), criação e estruturação 

 Num primeiro momento, necessária a abordagem das noções gerais, do conceito, da 

criação e da função das regiões metropolitanas brasileiras. 

 

3.1.2.1 Conceito, criação e função das regiões metropolitanas 

A questão relativa às regiões metropolitanas remete, muitas vezes, para o sentido de 

metrópole, que tanto pode ser considerada como um território demarcado como o Estado 

imperialista colonizador, bem como uma cidade ou aglomeração urbana. Constitui-se, também, 

como uma grande cidade, sede de município ou o conjunto desses (WILLIAM, 2013).  

Ainda, em relação ao conceito de metrópole, o IBGE, em estudo sobre a rede urbana 

brasileira - Regic/2007, classificou metrópole como “os 12 centros urbanos do País, que se 

caracterizam por seu grande porte e por fortes relacionamentos entre si, além de, em geral, 

possuírem extensa área de influência direta”63.   

Sobre as regiões metropolitanas, de importância fundamental é o esclarecimento sobre 

a existência de diversos modos de conceituá-las. De fato, existem inúmeros núcleos 

hermenêuticos que podem auxiliar a tomada de conclusão sobre o que é uma região 

metropolitana.  

Um deles é a bipartição entre o critério estrutural e o critério funcional. No primeiro 

caso, temos a análise das condições básicas que determinam o que é uma região metropolitana. 

De outra face, o critério funcional se descortina como a análise do aspecto finalístico das RMs, 

sendo que entre os dois não há oposição, embora em alguns casos possa haver conflitos acerca 

dessa conceituação. Trata bem a questão Alves (1998) concluindo que: 

Por esse motivo, qualquer esforço para a busca do que é o metropolitano 
existente em si, válido para qualquer época e lugar, está fadado ao 
insucesso. Na verdade, existe o metropolitano sob o ponto de vista 
econômico, urbanístico, jurídico e até mesmo antropológico (o homem 
metropolitano), mas não existe o metropolitano genericamente 
detectável. O que é metropolitano para uma ciência pode não sê-lo para 
outra. É um conceito funcional. A metrópole pode ser considerada sob 
múltiplos aspectos, segundo critérios diversos, podendo haver 
desconformidade e até mesmo contradição entre pontos de vista 

                                                 
63 Fonte: Regiões de Influência das Cidades - Regic/2007. 
<http://www.mma.gov.br/estruturas/PZEE/_arquivos/regic_28.pdf>. Acesso em 11 de dezembro de 2015. 
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diferentes, das diferentes ciências que tratam do fenômeno. Eis porque 
a determinação do metropolitano sob o ângulo puramente institucional, 
compreendido apenas dentro dos limites territoriais do conjunto dos 
Municípios declarados metropolitanos, traz não raro perplexidades, 
visto que há muitos problemas metropolitanos, como o da preservação 
dos mananciais, por exemplo, que não se contêm nos limites daqueles 
Municípios assim institucionalizados (ALVES, 1998, p. 3). 

Mesmo com as dificuldades de se conceituar uma região metropolitana pelo seu aspecto 

institucional, para uma melhor compreensão do trabalho entende-se que a melhor conceituação 

a ser utilizada é aquela positivada - inscrita na legislação-, e que traça a melhor compreensão 

para o tema aqui tratado64. 

A Constituição anterior tratava a questão da criação das regiões metropolitanas como 

competência da União. Na atual, porém, a questão foi deslocada para a responsabilidade 

estadual, na medida em que são os Estados, e não mais a União, os responsáveis pela instituição 

das RMs65. O art. 25, § 3º, especifica que elas poderão ser criadas através de lei complementar 

- assim como também as aglomerações urbanas e microrregiões-, e que serão “constituídas por 

agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a 

execução de funções públicas de interesse comum” (BRASIL, 2003). 

Com a normatização de que uma região metropolitana tem que ser necessariamente 

criada pelo Estado e possuir mais de um Município (“constituídas por agrupamentos de 

municípios limítrofes”) traz-se a noção de que haverá a necessária relação interfederativa para 

a integração desse agrupamento urbano. Pressupõe, assim, que deverá haver uma integração 

entre os entes envolvidos, especialmente em relação às FPICs. 

Analisado por outro ângulo, especificamente em relação à participação dos Municípios, 

tem-se que há a compulsoriedade desses entes em fazer parte da estrutura, não podendo ficar a 

seu próprio arbítrio a sua inclusão ou exclusão da estrutura metropolitana. Tal fato, como já 

visto, influencia sobremaneira as decisões sobre os interesses municipais. Em relação às FPICs 

                                                 
64 Excelente abordagem sobre a preocupação da convergência entre a realidade dos arranjos metropolitanos e a 
positivação do tema faz Alaôr Caffé Alves, quando destaca que: “sob o ponto de vista jurídico, a realidade 
metropolitana se caracteriza não só pelo seu reconhecimento no mundo do direito, com a aceitação de alguns dos 
critérios oferecidos por outros campos do saber, mas também, e principalmente, pelo modo peculiar a que atende 
a abordagem normativa dos fatos. Isso quer dizer que o "ser" metropolitano nem sempre coincide plenamente com 
o "dever ser" metropolitano, podendo haver uma maior ou menor discrepância entre esses aspectos fundamentais 
da realidade e do mundo da cultura. O ideal é que haja uma convergência, de tal modo que o dever ser normativo 
reflita da melhor e mais autêntica forma possível a realidade do ser e dos valores metropolitanos. Ou melhor, que 
o dever ser metropolitano se contenha dentro das condições de possibilidade do ser metropolitano” (ALVES, 1988, 
p. 3). 
65 “Art. 25, § 3º: Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações 
urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o 
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum”. 
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(o saneamento básico como exemplo), não há como se desvincular daquilo que está sendo 

tratado dentro da RM. Não há, portanto, espaço para discricionariedades políticas que podem, 

inclusive, prejudicar o desenvolvimento da coletividade. 

O recente Estatuto da Metrópole (EM), na esteira do que dispõe a Constituição Federal 

de 1988, tratou de estabelecer requisitos conceituais para as regiões metropolitanas66. Conforme 

o art. 2o, considera-se região metropolitana a “aglomeração urbana que configure uma 

metrópole” (BRASIL, 2015). 

Dessa forma, tratou de especificar ainda mais o âmbito de caracterização das RMs, na 

medida em que trouxe como requisito a existência de uma metrópole para que a RM seja 

considerada como tal. Considerando-se tal questão, especificou, ainda, o conceito de metrópole 

em seu art. V, que estabelece: 

metrópole: espaço urbano com continuidade territorial que, em razão de 
sua população e relevância política e socioeconômica, tem influência 
nacional ou sobre uma região que configure, no mínimo, a área de 
influência de uma capital regional, conforme os critérios adotados pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 
(BRASIL, 2015). 

Em relação à criação das RMs brasileiras, podemos apontar que a questão metropolitana 

no Brasil pode ser dividida em duas fases. A primeira, com a constituição das primeiras regiões 

metropolitanas a partir de 1970. A segunda, após a Constituição da República de 1988. A 

formação metropolitana se atrela, como se constata, ao processo de urbanização que assolou o 

país, notadamente a partir da segunda metade do século XX, com a consequente aglomeração 

populacional em cidades que foram se formando e se fortalecendo em torno de um núcleo 

urbano67 (IPEA, 2011; SLAWINSKI, 2006). 

                                                 
66 No julgamento da ADI 1842/RJ, o Ministro Nelson Jobim conceituou as regiões metropolitanas, aglomerados 
urbanos e microrregiões, destacando que os aglomerados urbanos seriam formas específicas de conurbação (fusão 
espontânea de cidades por meio da expansão de seus sítios urbanos) em função de “característica regional, 
industrial e econômica”. Ainda, contrapôs ao conceito de região metropolitana, afirmando que essa “é também 
conurbação de cidade, mas que se aproximam claramente em função da importância e envergadura econômica de 
uma das cidades que, por isso, passa a ser o ‘centro nervoso’ desse agrupamento”. Sobre as microrregiões, destacou 
que “sugerem o agrupamento de Municípios sem o fenômeno da conurbação. Apresentam características e 
realidades comuns a ponto de tornar mais racionais e viáveis soluções integradas em matéria de funções públicas”. 
Sobre os aglomerados urbanos e as microrregiões lecionou que, por serem todas espécies de agrupamento 
municipal, devem ter o regime de funcionamento equiparado ao das regiões metropolitanas (ADI 1842/RJ). 
67 Sobre o assunto, destacam Rolnik & Somekh (2000, p. 85): “assim, mesmo antes de existir base legal e jurídica 
para a criação das regiões metropolitanas no Brasil, já existiam experiências embrionárias de administrações 
metropolitanas. No Estado de São Paulo, por exemplo, havia o Grupo Executivo da Grande São Paulo (Gegran), 
criado pelo Governo do Estado em 1967. Também em Porto Alegre, Belém, Salvador e Belo Horizonte já existiam 
organizações semelhantes. Todas essas iniciativas eram dos governos estaduais, expressavam um reconhecimento, 
por parte destes, de que a gestão metropolitana demandava tratamento administrativo específico. Na ausência de 
qualquer impedimento legal, os governos estaduais começaram a montar suas administrações metropolitanas 
setoriais de acordo com peculiaridades regionais e com o capital organizacional que dispunham”. 
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Já na Constituição de 1937 havia a possibilidade de agrupamento de municípios para 

instalação, exploração e administração de serviços comum, sendo regulado pelo Estado68. 

Porém, é com a Constituição de 1967 que há a primeira previsão constitucional para as regiões 

metropolitanas com o art. 157, parágrafo 10, dispondo que cabe à União, através de lei 

complementar: “estabelecer regiões metropolitanas, constituídas por Municípios que, 

independentemente de sua vinculação administrativa, integrem a mesma comunidade 

socioeconômica, visando à realização de serviços de interesse comum” (BRASIL, 1967). 

A regulamentação sobre essa disposição constitucional só ocorreu com a promulgação da 

Lei Federal Complementar n.º 14, em 1973, institucionalizando as regiões metropolitanas de 

São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza. Em 

1974, com a promulgação da Lei Complementar n.º 20, de 1974, cria-se a Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro69 (BRASIL, 1973; BRASIL, 1974). 

Essas regiões metropolitanas, contudo, foram institucionalizadas na época do governo 

militar, obedecendo aos princípios do desenvolvimento econômico, deixando de lado as 

questões referentes à cooperação, consorciamento e a integração supramunicipal. Ainda, tinham 

como meta o favorecimento dos Estados (direcionamento dos fundos federais às Companhias 

Estaduais de Saneamento Básico), o que contribuía para a pouca participação dos Municípios 

nos processos de gestão metropolitana (ROLNIK & SOMEKH, 2000). 

Nesse período, tinha-se um modelo de governança metropolitana centralizado, com a 

concentração das FPICs, incluindo-se aqui o saneamento básico, nas mãos de um único órgão. 

Essa situação gerou críticas pelo caráter autoritário advindo do governo militar pela 

centralização e condução autoritária (CORREIA, 2014, p. 11). 

                                                 
68 Na Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937, consta: 
“Art. 29 - Os Municípios da mesma região podem agrupar-se para a instalação, exploração e administração de 
serviços públicos comuns. O agrupamento, assim constituído, será dotado de personalidade jurídica limitada a seus 
fins. 
Parágrafo único - Caberá aos Estados regular as condições em que tais agrupamentos poderão constituir-se, bem 
como a forma, de sua administração.” 
69 Sobre a criação posterior da RM do Rio de Janeiro, Correia (2014, p. 9) explicita: “note-se que, todavia, a Lei 
Complementar Federal n° 14, de 8 de junho de 1973, não instituiu a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. É 
que, por força da evolução jurídica peculiar da cidade do Rio de Janeiro, com a transferência da capital da 
República do Rio de Janeiro para o Distrito Federal, em 1960, passa o ”Rio de Janeiro a exercer, no contexto 
nacional, um papel singular: o de estado e capital simultaneamente” (MARAFON, 2011, p. 23), o que, pela dicção 
constitucional, impedia a formação da região metropolitana do Estado, a se formar por capital e Municípios 
vizinhos, porquanto fossem círculos de igual diâmetro...Apenas com o advento da fusão dos Estados do Rio de 
Janeiro e da Guanabara, operada com o advento da Lei Complementar Federal nº  20/1974,  e o retorno do Rio de 
Janeiro à condição de capital do Estado em 1975, foi possível a instituição, em seu artigo 19, da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro e, em seus  artigos 19 e  21,  respectivamente, da Fundação para o 
Desenvolvimento Regional  do Rio de Janeiro (FUNDREM)  e  do fundo contábil destinado ao custeio da execução 
de projetos metropolitanos fluminenses”. 
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É na década de 80 que as regiões metropolitanas perdem sua força, sendo-lhes dada uma 

atenção mínima ou havendo até a extinção de algumas. Isso ocorre, principalmente, pela crise 

fiscal, a carência de investimento federais e o enfraquecimentos das CESBs, aliados ao processo 

de redemocratização, quando surgem a presença de novos atores sociais e o fortalecimento dos 

Municípios na nova Constituição Federal (ROLNIK & SOMEKH, 2000). 

Na Constituição Federal de 1988, os Estados passam a ser os entes responsáveis pela 

instituição das RMs - conforme disposto no art. 25, par. 3º-, detendo o poder de instituir as RMs 

através de lei complementar, agrupando Municípios limítrofes para a gestão das FPICs 

(BRASIL, 2003).  

Destaca-se, nesse período, a falta de uma regulamentação mais completa, principalmente 

na questão da gestão metropolitana. Isso se deu pelo fato da Constituição Federal de 1988 ter 

sido promulgada em época de forte atenção ao federalismo, descentralização e a força dos 

municípios, o que contrapunha à relação das RMs com o período militar e o consequente 

esvaziamento do poder municipal que ocorreu nessa época. “Dessa forma, este assunto 

simplesmente não foi tratado na Constituição, delegando para as Constituições Estaduais a 

responsabilidade de definições e atribuições”. (ROLNIK & SOMEKH, 2000). 

Segundo Costa & Tsukumo (2013), as mudanças produzidas pela Constituição de 1988, 

principalmente no que tange à “estadualização da gestão metropolitana”, trouxeram um 

emaranhado de arranjos institucionais estaduais para a questão da gestão metropolitana bem 

como houve o esvaziamento desse molde de regionalização, expressado, por exemplo, “na 

existência de regiões metropolitanas (RMs) sem metrópoles70. 

As regiões metropolitanas criadas após a nova Constituição, assim, surgem com 

características diferentes daquelas anteriores, com respeito maior às características regionais, 

como tratado por Correia (2014), denominando tal fenômeno como “segunda onda” e 

ressaltando: 

O processo de redemocratização do país e a nova Política Urbana 
instituída pela Constituição de 1988 produziu uma segunda onda de 
surgimento de novas Regiões Metropolitanas no Brasil, a partir de então 
a serem criadas pelos Estados-Membros, o que permitiria o respeito às 
suas singularidades. Pode-se dizer que, na segunda onda do 
regionalismo urbano no Brasil, em parte devido às conquistas do 
Municipalismo – que gerou uma desconfiança, nos Municípios alçados 
à condição de Entes Federativos, de que a Região Metropolitana poderia 

                                                 
70 “A Constituição Federal de 1988, importante divisor de águas nesse processo, ao mesmo tempo em que valorizou 
o poder local e promoveu a descentralização política, conferindo aos municípios a gestão de seu território, 
enfraqueceu o planejamento regional e a governança metropolitana, trazendo indefinições, pendências e 
insegurança institucional para o campo da gestão metropolitana” (COSTA & MARGUTI, 2014, p. 41). 
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significar um novo concorrente na (eterna) disputa por poder político – 
a forma de conceber o modelo ideal de gestão metropolitana mudou: 
não mais um órgão só a tratar de todas as questões metropolitanas, mas 
a afetação destas a órgãos/entidades especializados em temas 
metropolitanos, “pulverizando” e “setorizando”, assim, a gestão 
metropolitana (CORREIA, 2014, p. 11). 

Tendo em vista essa nova configuração jurídica de criação das RMs pelos Estados, 

inúmeras foram criadas sendo que, segundo dados do Ipea (2013, p. 9) o Brasil conta com mais 

de 50 RMs, número que não para de crescer71. Nota-se, todavia, que a criação e 

institucionalização dessas regiões não se amparam em critérios uniformes de instituição nem 

tampouco quanto aos critérios para a inclusão dos Municípios que as integram.  

As primeiras RMs foram criadas tendo em vista a necessidade de um maior 

desenvolvimento regional, para que ocorresse o desenvolvimento de toda a região que 

circundava determinado município-sede. Tal fato se deu em consonância com o que propunha 

o II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND). Essa questão, aliada aos objetivos políticos 

que culminaram em definir quais as regiões seriam criadas, trouxe efetivamente 

desenvolvimento para esses espaços metropolitanos, fato comprovado pela importância que 

essas RMs possuem ainda hoje no país. (COSTA, 2013; IPEA, 2015-a) 

Outra questão a ser pontuada diz respeito à necessidade de se estabelecerem formas de 

gestão integrada que abarquem determinados Municípios que compõem uma RM, mas que por 

razões de entraves políticos, deixam de ser focadas num contexto regionalizado. Nesse sentido 

Costa (2013), entende que: 

a criação das RMs pode ter como escopo menos sua posição na rede de 
cidades, e a perspectiva relacional (sua posição em vista da posição de 
outras RMs e de outros espaços metropolitanos) e mais o que se passa 
em seu próprio espaço, e tem a ver mais diretamente com os recursos, 
infraestrutura e serviços que são compartilhados na região: o foco, neste 
caso, é o que se pode chamar de desenvolvimento urbano-metropolitano 
ou, simplesmente, desenvolvimento metropolitano, numa perspectiva 
na qual a ‘cidade’ e a experiência citadina são percebidas de forma 
integrada e para além dos limites políticos-administrativos (COSTA, 
2013, p. 327). 

  Função primordial das RMs, então, passa a ser a necessidade de uma maior ligação 

gerencial entre os entes federativos para solucionar as demandas de serviços públicos, entre eles 

                                                 
71 Dada a competência de criação aos Estados, qualquer tentativa de estabelecimento do número exato das RMs 
brasileiras deve passar obrigatoriamente pelo constante acompanhamento da legislação dos Estados brasileiros.  
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o saneamento básico, na medida em que tais serviços perpassam as fronteiras municipais e 

requerem uma maior congregação de gestão, como pontua Slawinski (2006): 

é exatamente o caso dos problemas que envolvem o saneamento básico 
[...] aproveitamento de recursos hídricos [...] e outros que demandam 
alto grau de conexão, interdependência e, na maioria dos casos, 
extrapolam as fronteiras municipais, razão pela qual, como acentua o 
autor citado, podem os mecanismos que neles são utilizados serem 
chamados de metropolitanos, a envolver a necessária coordenação entre 
as funções exercidas por diferentes centros de competência político-
administrativos, que podem ou não pertencer a diferentes entes 
federativos municipais ou estaduais (SLAWINSKI, 2006, p. 218). 

Analisadas essas premissas, entende-se que essa modificação de delegação de criação 

das RMs - que passou da União para os Estados na Constituição Federal de 1988, aliada à falta 

de uma legislação mais atenta às especificidades regionais de planejamento e gestão, trouxeram 

dificuldades para a plena gestão das regiões, na medida em que somente recentemente foram 

promulgadas leis que tratassem da questão, como o caso do Estatuto da Metrópole. 

 Assim, a nova estrutura de governança interfederativa das RMs, e a legislação que a 

rege, são as peças-chave que podem impulsionar a plena gestão desse território, já que trazem 

soluções para o equilíbrio decisório entre o Estado e os Municípios integrantes das RMs, no 

que tange à gestão das FPICs e, no caso em estudo, das políticas públicas de saneamento básico. 

 

3.1.2.2 A institucionalização metropolitana na Grande Florianópolis 

Antes de adentrarmos na atual estruturação da RMF, convém apontar as anteriores 

disposições que trataram do assunto, já que Santa Catarina possuiu em sua constituição, desde 

1998 até 2007, estruturas metropolitanas institucionalizadas. 

A Lei Complementar Estadual n.º 162, de 06 de janeiro de 1998 instituiu a Região 

Metropolitana de Florianópolis, bem como as do Vale do Itajaí e do Norte/Nordeste Catarinense 

(SANTA CATARINA, 1998). A institucionalização desse espaço metropolitano com a 

denominação de região metropolitana perdurou até o ano de 2007. 

Souza (2014, p. 63) traça a trajetória legislativa da RMF a partir de sua criação, em 

1998, até a sua extinção em 2007 bem como a recriação em 2010, apresentando o quadro 

denominado “Linha do tempo da RMF”: 

Quadro 2 - Linha do Tempo da RMF 
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Fonte: Souza, 2014, p. 63 

Conclui a referida autora que no período de 1998 a 2007, não houve na gestão da RMF 

a concretização da ideia de que se devia prevalecer o interesse comum, conforme retrata: 

A gestão na RMF desprezou totalmente a ideia da prevalência do 
interesse comum sobre o local, como de um modo geral o fazem os 
gestores públicos, preferindo manter-se apegados a uma conservadora 
autonomia, por conveniência política. Essa se tornou a postura marcante 
das autoridades na gestão da RM. Não se cogitou uma compreensão 
mais profunda de que a metrópole fosse um fenômeno intermunicipal, 
por ser formada de vários municípios limítrofes (SOUZA, 2014, p. 
119). 

As regiões metropolitanas estaduais foram extintas pelo Governador Luiz Henrique da 

Silveira para dar espaço para as Secretarias de Estado do Desenvolvimento Regional, marcando 

uma fase de descentralização governamental no Estado de Santa Catarina, descentralização essa 

implementada a partir de 2003 (SANTA CATARINA, 2003; SANTA CATARINA, 2007). 

Constata-se por quase três anos a lacuna legal sobre a RMF, que somente foi retomada 

com a promulgação da Lei Complementar Estadual n.º 495, de 26 janeiro de 2010, que 

novamente instituiu a Região Metropolitana de Florianópolis.  

Na esteira da demanda por novas estruturas de gestão coordenada entre os Municípios 

e os Estados e após a decisão do STF que trata da governança interfederativa, em Santa Catarina 

foi promulgada a Lei Complementar n.º 636/2014. Nela instituiu-se a Região Metropolitana da 

Grande Florianópolis (RMF), foram delimitados os municípios integrantes e institucionalizou-

se a governança interfederativa dos serviços de interesse comum, na medida em que trouxe para 

o ordenamento a organização das instâncias executivas, bem como estabeleceu quais são as 

funções públicas de interesse comum, entre outras providências a respeito do assunto. 

Os municípios que integram a RMF são: Águas Mornas, Antônio Carlos, Biguaçu, 

Florianópolis, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, São José, São Pedro de Alcântara e 

Governador Celso Ramos. Ademais, possui a RMF uma Área de Expansão Metropolitana, da 
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qual fazem parte mais 13 (treze) Municípios: Alfredo Wagner, Angelina, Anitápolis, Canelinha, 

Garopaba, Leoberto Leal, Major Gercino, Nova Trento, Paulo Lopes, Rancho Queimado, São 

Bonifácio, São João Batista e Tijucas (ilustração 1). 

Ilustração 1 - Mapa da Região Metropolitana da Grande Florianópolis e Áreas Urbanas. 

 
Fonte: Cavalheiro, 2015. 

A RMF possui população de 1.131.981 habitantes, segundo dados do IBGE72, incluído 

nela o Município de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina. 

Os objetivos da RMF estão dispostos no artigo 2º, quais sejam: planejamento regional 

voltado para o desenvolvimento sustentável, equilibrado e integrado da região; cooperação 

entre diferentes níveis de governo, mediante descentralização de recursos, bem como a 

articulação e integração dos órgãos e das entidades da administração direta e indireta com 

atuação na RMF, com vistas ao aproveitamento máximo dos recursos públicos a ela destinados; 

utilização racional do território e dos recursos naturais e culturais, com respeito ao meio 

ambiente, à sua sustentabilidade e às suas peculiaridades; integração do planejamento e da 

                                                 
72 As informações constam no site do IBGE. Disponível em 
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000023141308202015133028377408.pdf. 
Acesso em 06 de novembro de 2015. 
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execução das funções públicas de interesse comum dos entes políticos que constituem a RMF; 

e redução das desigualdades regionais e a melhoria das condições de habitação. 

A referida lei, em consonância com a moderna legislação, traz as funções públicas de 

interesse comum (FPICs) da RMF que são, conforme o parágrafo único do artigo 2º: 

I – o planejamento integrado para o desenvolvimento regional, de 
acordo com a política urbana e as diretrizes estabelecidas no Estatuto 
das Cidades; 
II – a prestação integrada dos serviços públicos de transporte coletivo 
de passageiros, mobilidade urbana e saneamento básico, 
compreendidos neste o abastecimento de água, a coleta e o tratamento 
de esgoto sanitário, o manejo de resíduos sólidos e a drenagem de águas 
pluviais, observadas as políticas nacionais previstas em lei; 
III – o exercício do poder de polícia administrativa para: 
a) a preservação ambiental; 
b) o controle do uso e da ocupação do solo; e 
c) a definição e a execução do sistema viário intrarregional; e 
IV – a utilização de incentivos técnicos, financeiros e fiscais para o 
estímulo da atividade econômica. 

Na esteira da decisão do STF na ADI 1842/RJ sobre a necessidade de criação de órgão 

colegiado intergovernamental para a execução das FPICs e buscando o atendimento dos 

objetivos da RMF, já elencados acima, foi criada a Superintendência de Desenvolvimento da 

Região Metropolitana da Grande Florianópolis (Suderf), tendo natureza jurídica de autarquia 

de regime especial, dotada de autonomia administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial 

(art. 3º). 

Tal Superintendência tem competência73 para: a promoção do planejamento integrado 

do desenvolvimento regional, a promoção de estudos e projetos para atender aos objetivos da 

                                                 
73 A Lei Complementar Estadual n.º 636/2014 diz, em seu art. 6º, que compete à Suderf: 
“I – atuar em consonância com as deliberações do Colégio Superior e do Comitê de Desenvolvimento da Região 
Metropolitana da Grande Florianópolis (Coderf), na forma e nos limites estabelecidos pelo § 3º do art. 25 da 
Constituição da República e pelo art. 114 da Constituição do Estado; 
II – promover, elaborar, fazer cumprir e controlar o planejamento integrado do desenvolvimento regional; 
III – promover, coordenar e elaborar estudos, projetos, programas e ações, harmonizando-os com o disposto nos 
incisos do caput do art. 2º desta Lei Complementar; 
IV – coordenar os serviços comuns de interesse da RMF de que trata o inciso II do parágrafo único do art. 2º desta 
Lei Complementar; 
V – articular-se com os órgãos e as entidades da União para viabilizar os programas, as ações, os serviços e as 
obras de interesse da RMF; 
VI – propor ao Poder Executivo estadual, por meio da SPG, a elaboração de atos legislativos e administrativos de 
interesse da RMF; 
VII – apresentar ao Poder Executivo de cada um dos Municípios de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 1º desta Lei 
Complementar propostas de atos legislativos e administrativos de interesse da RMF; 
VIII – estabelecer diretrizes para a utilização do solo no âmbito da RMF, orientando a elaboração dos planos 
diretores municipais, de forma integrada com a mobilidade urbana, o saneamento básico e o meio ambiente; 
IX – examinar e disciplinar a aprovação dos loteamentos e desmembramentos localizados em área de Município 
integrante da RMF, observada a legislação em vigor; 
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RMF, coordenar os serviços comuns de interesse da RMF, promover articulação entre órgãos e 

entidades da União para viabilizar projetos de interesse da RMF, propor atos legislativos, 

estabelecer diretrizes, controlar aprovação de loteamento e desmembramentos, propor 

desapropriações, opinar sobre concessão, permissão e autorização de serviços, obter e fornecer 

recursos técnicos e financeiros, firmar acordos, convênios ou ajustes com outros órgãos e 

entidades para cooperação, assistência técnica e prestação de serviços de interesse comum da 

RMF (art. 6º). 

A estrutura organizacional da Suderf está constituída de: colégio superior, comitê de 

desenvolvimento da RMF (Coderf), superintendência-geral, diretoria técnica e diretoria 

administrativo-financeira (art. 7º). 

Em relação ao colégio superior74, órgão máximo deliberativo, se destaca sua 

competência para: deliberar sobre as matérias submetidas pelo Coderf, homologar as 

deliberações do Coderf em relação às matérias constantes nos incisos II, V, VII, VIII e X do 

art. 11 da supracitada lei complementar75, bem como escolher o superintendente, o diretor 

técnico e o diretor administrativo-financeiro. 

O Coderf, órgão de caráter normativo e deliberativo, possui 18 membros (e igual número 

de suplentes), dos quais são partes: 2 (dois) representantes do Estado, indicados pelo Chefe do 

Poder Executivo; Diretor Técnico, que exercerá a Presidência, 1 (um) representante de cada um 

                                                 

X – propor desapropriações e estabelecer limitações e servidões administrativas necessárias às suas atividades e 
finalidades, nos limites de sua competência; 
XI – opinar sobre concessão, permissão e autorização de serviços de interesse da RMF; 
XII – obter e fornecer recursos técnicos e financeiros para a consecução de suas finalidades; 
XIII – promover, mediante convênio e por intermédio dos órgãos competentes, a execução supletiva das atividades 
locais que, em razão do planejamento integrado do desenvolvimento regional, ultrapassem a competência 
executiva dos Municípios que constituem a RMF; e 
XIV – firmar acordos, convênios ou ajustes com outros órgãos e outras entidades de direito público ou privado 
para fins de cooperação, assistência técnica e prestação de serviços de interesse comum da RMF. 
Parágrafo único. A atuação da Suderf fica vinculada ao Plano Integrado de Desenvolvimento da RMF, aprovado 
pelo Coderf. 
74 Art. 8º O Colégio Superior, órgão máximo de deliberação no âmbito da Suderf, terá a seguinte composição: 
I – o Superintendente, que exercerá a Presidência; 
II – o Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis, que exercerá a Vice-
Presidência; 
III – o Secretário de Estado do Planejamento; 
IV – o Secretário de Estado da Infraestrutura; e 
V – os Chefes do Poder Executivo de cada um dos Municípios que constituem a RMF. 
Parágrafo único. Na ausência ou no impedimento do representante de que trata o inciso I do caput deste artigo, o 
substituirá o Diretor Técnico da Suderf. 
75 Art. 11. Compete ao Coderf: 
II – deliberar sobre a estruturação e a execução das funções públicas de interesse comum aos Municípios que 
constituem a RMF; 
V – deliberar sobre planos, projetos, programas, serviços e obras a serem realizados no âmbito da RMF; 
VII – propor alteração na área territorial da RMF; 
VIII – aprovar os critérios de contratação de serviços técnicos especializados; 
X – deliberar sobre a celebração de consórcios, convênios e outros instrumentos congêneres. 
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dos 9 (nove) Municípios integrantes da RMF, cujo membro escolhido integrará a vice-

presidência, 1 (um) representante da Associação dos Municípios da Região da Grande 

Florianópolis (Granfpolis), 1 (um) representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Regional da Grande Florianópolis76 e 4 (quatro) representantes da sociedade civil organizada, 

indicados em lista tríplice por entidades legalmente constituídas e com finalidades comuns aos 

interesses da RMF (art. 10). 

A competência do Coderf vem estabelecida no art. 11, sendo apresentada a seguir: 

I – promover e aprovar o Plano Integrado de Desenvolvimento da RMF; 
II – deliberar sobre a estruturação e a execução das funções públicas de 
interesse comum aos Municípios que constituem a RMF; 
III – coordenar a execução de programas, projetos, ações, serviços e 
obras de interesse da RMF, com a finalidade de unificar os serviços de 
interesses comuns; 
IV – formular as diretrizes da política de desenvolvimento da RMF; 
V – deliberar sobre planos, projetos, programas, serviços e obras a 
serem realizados no âmbito da RMF; 
VI – estabelecer indicadores de desempenho, bem como metas e prazos 
de execução das funções públicas de interesse comum da RMF; 
VII – propor alteração na área territorial da RMF; 
VIII – aprovar os critérios de contratação de serviços técnicos 
especializados; 
IX – indicar o Superintendente, o Diretor Técnico e o Diretor 
Administrativo-Financeiro da Suderf, na forma do art. 20 desta Lei 
Complementar; 
X – deliberar sobre a celebração de consórcios, convênios e outros 
instrumentos congêneres; 
XI – constituir câmaras temáticas ou comissões especializadas, com 
vistas à realização de estudos, planos e projetos relacionados às funções 
públicas de interesse comum da RMF, de acordo com as diretrizes 
traçadas no inciso II do parágrafo único do art. 2º desta Lei 
Complementar; e 
XII – elaborar e alterar o seu Regimento Interno, no prazo de 60 
(sessenta) dias após a publicação desta Lei Complementar, mediante 
deliberação por maioria simples de seus membros, submetendo-o à 
aprovação por meio de ato do Chefe do Poder Executivo estadual. 

Os recursos da Suderf são constituídos de: dotações orçamentárias do Estado e dos 

Municípios integrantes da RMF; dotações orçamentárias ou transferências da União destinadas 

à execução de planos, programas, projetos e ações relacionados ao desenvolvimento da RMF; 

produtos de operações de crédito internas ou externas, contraídas pelo Estado ou por Município 

                                                 
76 A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis foi extinta pela Lei Estadual n. 
16.975/2015, sendo que os convênios e atribuições dessa Secretaria foram absorvidos pela Suderf, conforme o art. 
13 da referida lei. 
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integrante da RMF e que serão utilizados para financiamento dos objetivos citados no art. 2º; 

receitas decorrentes de financiamentos; resultados de aplicações financeiras das 

disponibilidades transitórias de caixa; e auxílios, subvenções, dotações e outros recursos que 

vierem a ser atribuídos à Superintendência (art. 19). 

Com relação ao planejamento das ações na RMF, tem-se que a atuação da Suderf se 

vincula ao que se encontra estabelecido no Plano Integrado de Desenvolvimento, que deverá 

ser apresentado pela Diretoria Técnica e aprovado pelo Coderf (SANTA CATARINA, 2014). 

Observa-se, todavia, que a regulamentação do Plano Integrado de Desenvolvimento foi 

realizada antes da promulgação do Estatuto da Metrópole (EM). Essa lei trouxe a 

obrigatoriedade da instituição do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) nas 

RMs, através de lei estadual, sendo que se caracteriza como “instrumento que estabelece, com 

base em processo permanente de planejamento, as diretrizes para o desenvolvimento urbano da 

região metropolitana ou da aglomeração urbana”. Tal instrumento deve ser elaborado e 

aprovado no prazo máximo de três anos, a contar da data da entrada em vigor do EM, ou seja, 

deve estar finalizado até 12 de janeiro de 2018 (BRASIL, 2015)77. Assim, em que pese a 

diferença de nomenclatura, tanto o Plano Integrado de Desenvolvimento quanto o PDUI são o 

mesmo instrumento utilizado para estabelecimento de diretrizes de desenvolvimento 

metropolitano. 

 Através da análise das atas das reuniões do Coderf, verificou-se que a questão está em 

fase embrionária, com a elaboração do termo de referência para contratação de consultoria 

especializada para desenvolver o PDUI78.  

Dessa forma, consideradas as premissas apontadas aqui, especialmente a ausência de 

planos regionais e estadual de saneamento, bem como os trabalhos preliminares para elaboração 

do PDUI, constata-se que no âmbito da RMF ainda não há instrumento legal que trace diretrizes 

voltadas para o desenvolvimento regional, notadamente para questões afetas ao saneamento 

básico. 

Em relação ao planejamento, cabe ressaltar, ainda, que as bacias hidrográficas situadas 

dentro da RMF – e portanto, pela legislação deverão ser utilizadas como unidades de 

                                                 
77 “Art. 21.  Incorre em improbidade administrativa, nos termos da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992: 
I – o governador ou agente público que atue na estrutura de governança interfederativa que deixar de tomar as 
providências necessárias para: 
b) elaborar e aprovar, no prazo de 3 (três) anos, o plano de desenvolvimento urbano integrado das regiões 
metropolitanas ou das aglomerações urbanas instituídas até a data de entrada em vigor desta Lei mediante lei 
complementar estadual”. 
78 Informação extraída da Ata da Terceira Reunião Ordinária do Comitê de Desenvolvimento da Região 
Metropolitana da Grande Florianópolis (Coderf), de 03 de setembro de 2015. Documento não publicado. 
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planejamento, são as bacias dos rios Cubatão do Sul e Tijucas. Dessa forma, as Cresans deverão 

ter sua atuação dentro dessas bacias citadas. Problemas podem ocorrer quanto à sobreposição 

de atuação, tanto dos órgãos que utilizam como unidade de planejamento as bacias hidrográficas 

quanto da Suderf, que possui limitação territorial distinta, já que abarca municípios que 

possuem duas bacias hidrográficas em seu território. Tal questão, capaz de gerar conflitos de 

competência, será tratada pormenorizadamente em tópico específico, quando da análise dos 

desafios da governança interfederativa. 

Apresentadas as características gerais da Suderf, convém ressaltar o importante papel 

desse ente intergovernamental para a execução das FPICs, na medida em que possui poderes 

para coordenação, planejamento e execução da prestação dos serviços públicos de interesse 

comum, notadamente os serviços de saneamento básico, pois caracterizado como interesse de 

caráter regional. 

Interessante notar, ainda, que a referida lei foi promulgada no intervalo entre a decisão 

do STF e o Estatuto da Metrópole, todavia não acarretou um desalinho legislativo, na medida 

em que as disposições estaduais encontram abrigo na legislação federal referida. 

Já foi abordada em tópico anterior a questão da configuração territorial da RMF, que é 

considerada como aglomeração urbana pelo EM para fins de relacionamento com a União. 

Porém, para os demais fins tem-se que se trata juridicamente de uma região metropolitana, 

submetendo-se, assim, a todas as exigências de governança interfederativa vigentes na 

atualidade.  O próprio Estatuto trata da questão quando, no supracitado artigo, em seu § 2o, 

dispondo que: “respeitadas as unidades territoriais urbanas criadas mediante lei complementar 

estadual até a data de entrada em vigor desta Lei, a instituição de região metropolitana impõe a 

observância do conceito estabelecido no inciso VII do caput do art. 2o” (BRASIL, 2015). 

Sendo a RMF criada antes dessa lei, portanto, não há qualquer diferenciação entre as 

RMs quando se trata das demais implicações de cooperação interfederativa, nem tampouco 

quanto a questão de compulsoriedade às decisões deliberativas do órgão intergovernamental de 

gestão. 

Destarte, inúmeras questões poderão vir à tona e muitos entraves práticos poderão 

surgir, os quais somente poderão ser solucionados com a análise casuística e a judicialização 

das questões, quando as decisões judiciais poderão traçar novas orientações somadas, ainda, à 

promulgação de futura legislação que trate das questões polêmicas vindouras. 
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3.1.2.3 Panorama da prestação dos serviços de saneamento básico nos municípios integrantes 

da RMF 

Para o desenvolvimento do estudo, primordial traçar um panorama sobre as condições 

gerais do saneamento básico nos Municípios partícipes da RMF, os serviços prestados, os entes 

prestadores, além de outros fatores responsáveis pela caracterização da situação atual dos 

serviços. 

A região sempre teve importância histórica primordial na construção e evolução de Santa 

Catarina, na medida em que possuía localização territorial estratégica, acarretando no 

desenvolvimento econômico e político da região. Na esteira do desenvolvimento da capital 

houve o consequente e inevitável desenvolvimento dos municípios vizinhos, expandindo a 

malha urbana e gerando a metropolização do território estudado. 

Considerados como recorte territorial do presente estudo, os nove municípios-núcleos da 

RMF possuem características diversas quando se trata da prestação dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Em relação à cobertura de esgotamento sanitário, constata-se que nem todos os 

municípios da RMF possuem rede de esgotamento sanitário instalada. Nos municípios onde 

não há instalação coletiva, as opções para o tratamento sanitário advêm de soluções individuais, 

através de fossa séptica, sumidouros ou vala de instalação. Já em relação ao abastecimento de 

água, constatam-se níveis maiores de cobertura, pois todos os municípios possuem redes 

públicas de abastecimento (CAVALHEIRO, 2015). 

Para a melhor compreensão do estudo, será feita uma breve apresentação dos nove 

municípios integrantes do núcleo da RMF, pontuando suas principais características quanto à: 

população, atendimento relativo ao abastecimento de água e esgotamento sanitário, prestador 

de serviço e agência reguladora atuante79. 

O quadro apresentado a seguir aponta características gerais80 quanto ao número de 

habitantes, a instituição responsável pela prestação de serviço e a agência reguladora a qual faz 

parte o município é realizada, conforme se verifica: 

                                                 
79 Sobre as agências reguladoras, pontua Rebelo (2015, p. 47), que: “a regulação passa a ter um caráter social, na 
medida em que garante o acesso e a qualidade dos serviços públicos à coletividade. Com a aprovação da Lei de 
Saneamento Básico (Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007), reafirmou-se o caráter social da regulação. Essa lei 
teve como principal objetivo o enquadramento das empresas estaduais prestadoras de serviço, que, apesar de 
receberem grandes investimentos, pouco atuavam objetivando a universalização dos serviços. Assim, obrigaram-
se os titulares dos serviços (Estados e Municípios) a criarem agências reguladoras que fiscalizassem esses serviços, 
impondo deveres aos prestadores e direitos aos consumidores”. 
80 A pesquisa das características dos Municípios foram realizadas levando-se em conta os dados fornecidos por:  
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan): www.casan.com.br. Sistema Nacional de Informações 
sobre o Saneamento (SNIS): www.snis.gov.br; Agência Reguladora de Serviços de Santa Catarina (Aresc): 
www.aresc.sc.gov.br; Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (Aris): www.aris.sc.gov.br.  
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Quadro 3 - Dados gerais sobre os Municípios da RMF 

Município População total: dados de 

2013; estimativa para 2015 

Agência reguladora Prestador de serviço 

Águas Mornas 5.926; 6.113 Agência Reguladora de Serviços 

de Saneamento Básico do Estado 

de Santa Catarina (Aresc) 

Companhia 

Catarinense de Águas 

e Saneamento (Casan)  

Antonio Carlos 7.906; 8.118 Aresc Casan 

Biguaçu 62.383; 64.488 Aresc Casan 

Florianópolis 453.285; 469.690 Aresc Casan 

Palhoça 150.623; 157.833 Agência Reguladora 

Intermunicipal de Saneamento 

(Aris) 

Serviço Autônomo 

Municipal de Água e 

Esgoto (Samae) 

Santo Amaro da 

Imperatriz 

21.221; 21.920 Aresc Casan 

São José 224.779; 232.309 Aresc Casan 

São Pedro de 

Alcântara 

5.139; 5.373 Aresc Samae 

Governador Celso 

Ramos 

13.655; 13.944 Aris Samae 

Fonte: Casan, SNIS, Aresc, Aris, 2015. 

 

Em relação ao atendimento de abastecimento de água para a população urbana81 na RMF, 

é apresentado o panorama atual, conforme o quadro 482: 

 

Quadro 4 - População urbana com abastecimento de água 

Município Instituição Responsável Porcentagem da População Atendida (%) 

Florianópolis Casan 99,5 

                                                 
81 Não há população rural atendida por redes públicas de abastecimento de água nos Municípios estudados. 
82 A pesquisa foi realizada levando-se em conta os dados fornecidos por: Companhia Catarinense de Águas e 
Saneamento (Casan): www.casan.com.br, e Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS): 
www.snis.gov.br. 
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São José Casan 100 

Santo Amaro da Imperatriz  Casan 100 

Governador Celso Ramos SAMAE 100 

Palhoça SAMAE 100 

Biguaçu Casan 94,2 

Águas Mornas  Casan 100 

São Pedro de Alcântara Prefeitura Municipal 100 

Antônio Carlos Casan 100 

 Fonte: Casan, SNIS, 2015. 

 Diferentemente da cobertura de abastecimento de água para a população urbana-quando 

o atendimento chega à quase totalidade dos habitantes, são poucos os municípios com sistema 

de esgoto coletivo implantado e em funcionamento, conforme é apresentado por Cavalheiro 

(2015) no quadro População Atendida com Rede de Esgoto Sanitário e Tratamento, a seguir: 

 

 Quadro 5 - População Atendida com Rede de Esgoto Sanitário e Tratamento  

Município Instituição Responsável Porcentagem da População Atendida (%) 

Florianópolis Casan 52,80 

São José Casan 34,90 

Santo Amaro da Imperatriz  Casan 41,70 

Governador Celso Ramos SAMAE 28,04 
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Palhoça SAMAE 21,38 

Biguaçu Casan 0,00 

Águas Mornas  Casan 0,00 

São Pedro de Alcântara Prefeitura Municipal 0,00 

Antônio Carlos Casan 0,00 

 Fonte: Cavalheiro, 2015. 

O referido autor traz, também, a configuração do sistema de esgotos existente na RMF, 

conforme a ilustração a seguir apresentada: 

 

 Ilustração 2 - Mapa dos Sistemas de Esgotos Sanitários da Região Metropolitana da 

Grande Florianópolis 

 

 Fonte: Cavalheiro, 2015. 
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Destacou-se, dessa forma, características gerais sobre os Municípios envolvidos, 

constatando-se que há inúmeras discrepâncias entre esses. Em que pese a maioria dos habitantes 

possuírem abastecimento de água, há somente quatro Municípios com redes de esgotamento 

sanitário instalados e em funcionamento, o que demandaria inúmeros esforços de planejamento 

e gestão para o pleno atendimento da universalização dos serviços. 

 Ademais, enquanto uns tem como prestador de serviços a Casan (Florianópolis, São 

José, Águas Mornas, Antônio Carlos, Biguaçu e Santo Amaro da Imperatriz), outros possuem 

órgão próprio responsável pela prestação, como é o caso de Palhoça, Governador Celso Ramos 

e São Pedro de Alcântara. Essa diversidade de prestadores (além das diferentes agências 

reguladoras) faz necessária a cooperação gerencial entre todos os atores envolvidos no sentido 

de se encontrarem soluções coletivas para os problemas regionais. Não há como se pensar de 

maneira isolada sobre um aspecto que transborda os limites locais. 

 

3.2 ESTUDO DE CASO: AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA 

REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE (RMPA) 

 Para a tentativa de contribuir para a resolução das questões relativas às dificuldades para 

a efetiva governança interfederativa na RMF, primordial o estudo de caso de políticas públicas 

de sucesso já consolidadas, destacando o cenário de governança na RMPA, baseando-se em 

estudo do Ipea que constatou que essa RM é a que possui maior destaque na FPIC do 

saneamento básico. Sem isso, não se dará o aporte teórico suficiente para a compreensão do 

assunto citado. 

 

3.2.1 A RMPA e a gestão metropolitana 

Num primeiro momento, deve-se justificar a escolha da RMPA como objeto do estudo 

comparativo proposto. O Ipea realizou um aprofundado estudo em 14 regiões metropolitanas 

brasileiras, apontando as características da institucionalização, abordando separadamente 3 

FPICs (uso do solo, transporte público/mobilidade urbana e saneamento básico) e as ações 

desenvolvidas para cada uma dessas FPICs. 

Utilizando-se de análise qualitativa de dados, formulários e relatórios técnicos83, o 

Instituto apresentou o estado da arte do planejamento, da gestão e da governança daquelas 

                                                 
83 Sobre a metodologia utilizada na pesquisa, Costa & Marguti (2014, p. 17) justificam que “todas as informações 
da pesquisa Governança Metropolitana no Brasil foram obtidas através de levantamentos executados pelas 
instituições que fazem parte da Plataforma Ipea de Pesquisa em Rede sob a coordenação nacional do Ipea, e 
materializados em catorze Relatórios de pesquisa: análise comparativa da gestão das FPICs. Para cada um dos 
aspectos analisados, foram atribuídas pontuações que permitiram dimensionar a importância da existência de 



112 
 

FPICs nas RMs estudadas, avaliando: estrutura institucional, estrutura normativa, existência e 

implementação de instrumentos de planejamento e gestão, investimentos públicos e a estrutura 

de controle social (COSTA & MARGUTI, 2014; IPEA, 2015-b). 

A RMPA foi a região metropolitana que apresentou maior pontuação em relação à FPIC 

do saneamento básico, já que possui plano de diretrizes para água e esgoto, macrodrenagem e 

resíduos sólidos, além de diversos Municípios integrando consórcios públicos e com planos 

setoriais. Destacam-se, aqui, no caso da RMPA, o Plano de Desenvolvimento Metropolitano 

(PDM) criado em 1973, os consórcios: Pró-sinos, Granpal e CIS/CAÍ. Dessa forma, toma-se 

como exemplo a RMPA para que se extraiam melhores práticas para os desafios na governança 

da RMF, tratados em tópico posterior. 

 

3.2.2 Características da RMPA 

Segundo dados do IBGE84, a RMPA possui população estimada para 2015 de 4.258.926 

habitantes, sendo a quarta maior região metropolitana do país, com 2,1% da população total 

brasileira. Foi instituída em 1973, através da Lei Complementar Federal n.º 14, e abarca 34 

Municípios85 (IBGE, 2015; BRASIL, 1973). 

Apesar de somente ser instituída na década de 1970, desde 1960 já se observa o fenômeno 

metropolitano, tendo em vista o aumento da população (que na época ultrapassava 600 mil 

habitantes) e já se percebiam as primeiras conurbações na sua área de abrangência. As primeiras 

organizações governamentais com objetivo de criar mecanismos de gestão metropolitana foram 

instituídas já no início da criação da RM gaúcha. Em 1970 foi criado o Conselho Metropolitano 

de Municípios (CMM) e o Grupo Executivo da RMPA (Germ). Constituídos pela União, Estado 

do Rio Grande do Sul e Municípios, tinham como objetivo implementar o planejamento 

integrado. No ano seguinte, houve a elaboração do Plano de Desenvolvimento Metropolitano 

(PDM). (IPEA, 2015-b; MARTINS, 1992).  

Após a criação da RMPA, ainda em 1973 a Lei Estadual n.º 6.656 criou o conselho 

deliberativo e o conselho consultivo, definindo suas composição e competências, seguido pela 

regulamentação daqueles órgãos através do Decreto Estadual n.º 23.070, de 1974, que regulou 

a execução dos serviços públicos de interesse comum, delegando essa responsabilidade ao 

                                                 

órgãos, instrumentos, recursos e espaços e, ao mesmo tempo, criar um parâmetro para confrontar quantitativamente 
os elementos existentes, ou não existentes, em cada uma das RMs” 
84 Dados obtidos em www.ibge.gov.br. 
85 Fonte: IPEA, Planilha – População, PIB, IDH e estrutura das RMs. Configuração baseada em leis estaduais 
publicadas até 31 de dezembro de 2012. Disponível em 
http://www.ipea.gov.br/redeipea/index.php?option=com_content&view=article&id=97:governanca-
metropolitana através &catid=89:projetos-de-pesquisa&Itemid=206. Acesso em 26 de novembro de 2015. 
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conselho deliberativo. Então, criou-se a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e 

Regional (Metroplan), através da Lei Estadual n. 6.748/1974 e do Decreto Estadual n. 

23.871/1975, que tinha como função executar as ações de planejamento definidas pelos 

conselhos deliberativo e consultivo (RIO GRANDE DO SUL, 1974; RIO GRANDE DO SUL, 

1975). 

Tais institutos vigoraram durante muitos anos, atuando na época do regime militar, que 

focava na centralização decisória. O poder público instituía, os Estados deliberavam, ficando 

os Municípios com poder diminuído, apenas com as funções consultivas. Com o advento na 

nova Constituição democrática em 1988, tais órgãos enfraqueceram dada a nova concepção de 

descentralização e autonomia municipal nas questões locais, bem como pelo poder de criação 

de RMs pelos Estados. (IPEA, 2015-b). 

Na Constituição Estadual de 1989, portanto após a democratização, se destinou um 

capítulo específico para as RMs e demais aglomerações. Houve a manutenção da RMPA, 

dispondo sobre a criação de “órgão de caráter deliberativo, com atribuições e composição 

fixadas em lei complementar” (RIO GRANDE DO SUL, 1989). Esse órgão seria o Conselho 

Deliberativo Metropolitano (CDM), criado somente em 2011. 

Além das instituições governamentais retratadas acima, deve-se pontuar que a 

redemocratização suscitou, ainda, a criação de outros institutos intermunicipais que atuam com 

foco no planejamento metropolitano e “apesar de não se constituírem propriamente instâncias 

de gestão metropolitana, atuam sobre o recorte metropolitano, e de diferentes maneiras 

articulam e mobilizam atores políticos, econômicos, sociais e a população da região” (IPEA, 

2015-a, p. 40). Essas instituições são: as Associações de Municípios, os Conselhos Regionais 

de Desenvolvimento (Coredes)86, os comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas e os 

consórcios públicos87.  

Os Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes), criados através da Lei Estadual 

n.º 10.283/1994, têm por objetivo promover o desenvolvimento regional, com a “integração dos 

recursos e das ações de governo na região, visando à melhoria da qualidade de vida da 

população, à distribuição equitativa da riqueza produzida, ao estímulo à permanência do homem 

em sua região e à preservação e recuperação do meio ambiente” (art. 2º). Têm como órgão 

                                                 
86 Ipea, 2015-a, p. 41: “Entre as institucionalidades de maior destaque na questão do planejamento regional no Rio 
Grande do Sul estão os Coredes, criados pela Lei Estadual n. 10.283/1994 e regulamentados pelo Decreto n. 
35.764/1994”. 
87 Em aparte, convém repisar que nessa época ainda não vigorava a obrigatoriedade da governança interfederativa 
nas RMs, quando os consórcios eram os instrumentos adequados para a gestão associada dos serviços públicos de 
interesse comum, como propõe o art. 241 da Constituição Federal de 1988, já tratado. 
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máximo de deliberação, conforme o art. 5º, a Assembleia Geral Regional e seus membros são 

“representantes da sociedade civil organizada e dos Poderes Públicos existentes na região, 

assegurada a paridade entre trabalhadores e empregadores” (RIO GRANDE DO SUL, 1994). 

Os Coredes têm por atribuição, conforme o art. 3º: 

I - promover a participação de todos os segmentos da sociedade regional 
no diagnóstico de suas necessidades e potencialidades, para a 
formulação e implementação das políticas de desenvolvimento 
integrado da região; II - elaborar planos estratégicos de 
desenvolvimento regional; III - manter espaço permanente de 
participação democrática, resgatando a cidadania, através da 
valorização da ação política; IV - constituir-se em instância de 
regionalização do orçamento do Estado, conforme estabelece o artigo 
149, parágrafo 8º da Constituição do Estado; V - orientar e acompanhar, 
de forma sistemática, o desempenho das ações dos Governos Estadual 
e Federal na região; VI - respaldar as ações do Governo do Estado na 
busca de maior participação nas decisões nacionais (RIO GRANDE DO 
SUL, 1994). 

Ainda, integram os Coredes e estão situadas em cada município, as Comissões de 

Avaliação dos Serviços Públicos Estaduais (Casepes) e os Conselhos Municipais de 

Desenvolvimento (Comudes). O primeiro órgão tem por objetivo o controle e o 

acompanhamento dos investimentos estaduais e avaliar o desempenho dos órgãos estaduais 

atuantes no seu município. O segundo possui poder para acompanhar e desenvolver ações para 

o desenvolvimento dos serviços públicos de interesse local. 

  Em 2003, através da Lei Estadual n.º 12.037 é apresentada a Política Estadual de 

Saneamento, quando são criados o Conselho Estadual de Saneamento (Conesan) e as 

Comissões Regionais de Saneamento (Cresans), com responsabilidades consultivas e 

deliberativas sobre as políticas públicas de saneamento no Rio Grande do Sul, correspondendo 

sua área de atuação com a de cada Corede e compatibilizando, na medida do possível, as bacias 

hidrográficas (RIO GRANDE DO SUL, 2003). 

 Com a possibilidade da gestão associada pelo art. 241 da Constituição Federal de 1988, 

aliado à instrumentalidade dos consórcios públicos da Lei Federal n.º 11.107/2005, a maioria 

dos Municípios integrantes da RMPA se associou por meio de dois consórcios públicos88. 

 Em 2007 o Consórcio Pró-Sinos foi criado, englobando os municípios que fazem parte 

da bacia do Rio dos Sinos. Entre eles, estão 26 que integram a RMPA. É autarquia, órgão da 

                                                 
88 Importante salientar que nessa época, ainda sem a obrigatoriedade dos Municípios da RM se integrarem para a 
governança cooperativa, a alternativa mais efetiva eram os consórcios públicos entre os Municípios. Esses, então, 
faziam o papel dos órgãos interfederativos na gestão das RMs. 
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administração indireta de cada um dos Municípios consorciados e órgão executivo de ações, 

projetos e programas para o saneamento básico da Bacia do Rio dos Sinos89. 

 Em 2010 surge o Consórcio Público da Associação dos Municípios da Região 

Metropolitana de Porto Alegre (CP-Granpal), que agrega, incluída a capital, mais nove 

municípios.  O CP-Granpal é pessoa jurídica de direito interno, associação pública do tipo 

associação autárquica, que integra a Administração Indireta de cada Município consorciado e 

tem por finalidades, conforme o art. 7º do seu estatuto90, defender, ampliar, promover a 

interação, fortalecer e desenvolver a capacidade administrativa, técnica e financeira dos 

serviços públicos prestados nos Municípios integrantes, e para tanto poderá, por exemplo, 

formular diretrizes e viabilizar a gestão associada de projetos e programas de desenvolvimento 

integrado nas áreas da saúde, educação, segurança pública, meio ambiente, infraestrutura, 

saneamento básico, sistema viário, mobilidade urbana, emprego, assistência social e cidadania. 

 

3.2.3 A atual gestão metropolitana na RMPA 

Apesar de todo o arranjo institucional apresentado, baseado no modelo de criação das 

RMs da década de 1970, havia ainda insuficiência gerencial. A governança metropolitana só 

tomou força a partir do ano de 2011, com a criação do Conselho Deliberativo Metropolitano 

(CDM), órgão do Governo do Estado, e do Gabinete de Governança Metropolitano (GGM), 

contido dentro da estrutura da Metroplan, que é o órgão gestor metropolitano91 (IPEA, 2015-

a). 

 Tais estruturas foram concebidas para sanar a deficiência por uma atual e efetiva 

estrutura de governança metropolitana que pudesse resolver os problemas da RMPA, 

objetivando a “reconstrução de um arranjo institucional para a região, que de acordo com os 

prefeitos não existiria mais efetivamente desde a década de 198092” (IPEA, 2015-a, p. 67). 

                                                 
89 Fonte: Estatuto do consórcio público de saneamento básico da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos - Pró-
Sinos. Disponível em http://www.portalprosinos.com.br/downloads/Estatuto_Pro_Sinos.pdf. Acesso em 2 de 
dezembro de 2015. 
90 Fonte: Estatuto do consórcio público da Associação dos Municípios da Região Metropolitana De Porto Alegre 
– Cp-Granpal, disponível em http://granpal.com.br/ESTATUTO_CP_GRANPAL.pdf. Acesso em 2 de dezembro 
de 2015. 
91 Foram criados para atender a disposição da Constituição Estadual do RS de 1989, que propunha a criação de 
órgão deliberativo nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, microrregiões ou rede de municípios, 
regulamentados por lei complementar. O CDM e o GGM foram instituídos pela Lei Estadual n. 13.854/2011 e 
regulamentados pelo Decreto Estadual n. 48.946/ 2012. 
92Antes da criação de tais órgãos, em 2010, a Granpal apresentou aos candidatos ao governo do Rio Grande do Sul 
a Agenda Metropolitana que, entre outras ações, trazia propostas para o desenvolvimento da RM Porto Alegre. 
Um dos objetivos no quesito “governança regional” era o de “apoiar e fortalecer formas de gestão intermunicipal 
existentes: Granpal, conselhos regionais, comitês de bacias, fóruns regionais, consórcios regionais, entre outras”. 
Em relação ao saneamento básico, propunha a Agenda, entre outras ações: 1) apresentar o plano estadual de 
saneamento regional ao conselho metropolitano em prazo razoável para aprovação e execução de forma integrada 
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 O CDM, ligado ao Governo Estadual do Rio Grande do Sul, é formado pelo Pleno e 

pela Diretoria Executiva. Conforme os arts. 3º a 6º da Lei Estadual n.º 13.854/2011, o Pleno se 

compõe do Governador do Estado, dos Prefeitos da RMPA, de seis Secretarias de Estado, onze 

representantes da sociedade civil, bem como pela União.  O art. 7º traz a composição da 

Diretoria Executiva: cinco Prefeitos; cinco representantes da Administração Estadual e três 

representantes da sociedade civil (RIO GRANDE DO SUL, 2011). 

 As competências estão dispostas no art. 2º: 

I - estabelecer as diretrizes para seu desenvolvimento;  
II - planejar seu desenvolvimento estratégico;  
III - propor e aprovar o Plano Diretor da região;  
IV - propor e aprovar as diretrizes do Plano Plurianual para a região; e 
V - identificar ações metropolitanas prioritárias, propondo sua 
incorporação na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – e na Lei 
Orçamentária Anual do Estado – LOA –, bem como nas leis de 
diretrizes orçamentárias e leis orçamentárias anuais dos municípios 
integrantes da RMPA (RIO GRANDE DO SUL, 2011). 

 O GGM, vinculado à Metroplan, tem como objetivo primordial a execução das ações de 

interesse metropolitano deliberadas no âmbito do CDM, tais como: elaboração do Plano 

Estratégico para a RMPA e o acompanhamento e assessoramento dos grupos de trabalho do 

CDM. Ainda, possuem como atribuições: dar assistência ao CDM, com apoio técnico e 

administrativo para a implementação das ações de planejamento e políticas públicas de interesse 

comum, além do acompanhamento das ações advindas dos ajustes e acordos (convênios, 

contratos) relativos à RM Porto Alegre93. 

O Decreto Estadual que regulamentou os dois órgãos é o de n.º 48.946, de 26 de março 

de 2012 que traz como diretrizes para a governança metropolitana, em seu art. 2º: 

I - redução das desigualdades sociais e territoriais, por intermédio de 
ações integradas entre o Estado e os Municípios integrantes da RMPA;  
II - construção e reconhecimento da identidade metropolitana;  
III - transparência da gestão e controle social;  

                                                 

aos planos municipais, estabelecendo um cronograma de execução permanente e contínua, com recursos definidos 
no PPA 2012-2015. 2) apresentar plano estadual de captação e de distribuição para abastecimento de água potável, 
garantindo a redução gradativa do desperdício, com substituição ou melhoria das redes a cada um dos municípios 
concedentes, e 3) redefinir os investimentos dos recursos auferidos pela prestação de serviços da Corsan aos 
municípios da RMPA, compatibilizando a arrecadação e os investimentos no atendimento às necessidades 
regionais. Fonte: Agenda Metropolitana 2011-214 da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de 
Porto Alegre (GRANPAL). Disponível em http://granpal.com.br/_db/Site_GovMetropolitana_Arquivo1/10.pdf. 
Acesso em 15 de dezembro de 2015. 
 
93Fonte: Metroplan. Disponível em 
http://www.metroplan.rs.gov.br/conteudo/1061/?Gabinete_de_Governan%C3%A7a_Metropolitano. Acesso em 1 
de dezembro de 2015. 
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IV - colaboração permanente entre a Administração Pública Estadual e 
os Municípios integrantes da RMPA; e  
V - promoção do desenvolvimento sustentável da RMPA (RIO 
GRANDE DO SUL, 2012). 

Estabelecidas as principais estruturas que compõe a governança metropolitana da 

RMPA, deve-se dar destaque à questão dos instrumentos de gestão metropolitana na área do 

saneamento. É de se salientar que até o momento não existe nenhum plano de planejamento 

metropolitano atualizado, já que o PDM foi instituído em 1973, há mais de quarenta anos. 

Porém, diversos institutos - como os acima referidos-, vem atuando de forma a pensar a 

governança metropolitana, buscando soluções para a melhor aplicação das políticas públicas, 

incluído o saneamento básico. 

Os planos municipais (nos moldes da Política Nacional de Saneamento Básico-PNSB), 

fazem as vezes de instrumento de gestão, na medida em que abarcam territórios contidos dentro 

da região metropolitana. Na esfera estadual, está em fase de elaboração o Plano Estadual de 

Saneamento Básico do Rio Grande do Sul, que tratará da questão partindo de quatro eixos: 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo 

de águas pluviais (IPEA, 2015-b), além do Plano Regional, que será tratado adiante, quando se 

enfatizará o papel preponderante do Consórcio Pró-Sinos na sua elaboração. 

Em relação ao planejamento metropolitano, deve ser dado destaque à criação, pelos 

CDM e GGM, do grupo de trabalho GT Planejamento Estratégico da RMPA, para levantar o 

diagnóstico dos principais gargalos metropolitanos, e que “após avaliação sistêmica dos 

problemas, identificou parceiros e definiu estratégias para resolução dos problemas, com 

atribuição de responsabilidade, recursos e prazos” (IPEA, 2015-a, p. 109). 

Com o recente Estatuto da Metrópole, será necessária a implementação do Plano de 

Desenvolvimento Urbano Integrado, que deverá conter diretrizes para as FPICs, nos moldes do 

art. 12 do referido Estatuto.94 A RMPA iniciou o processo de elaboração do PDUI, que conta 

com a participação da Secretaria do Planejamento, Mobilidade e Desenvolvimento Regional 

(Seplan), pela Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan) - 

responsável pela elaboração, e pela Fundação de Economia e Estatística (FEE)95. 

                                                 
94 Em outubro de 2015 iniciaram-se as reuniões para a construção do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, 
nos moldes do Estatuto da Metrópole, onde participaram Técnicos da Secretaria do Planejamento, Mobilidade e 
Desenvolvimento Regional (Seplan), da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional 
(Metroplan) e da Fundação de Economia e Estatística (FEE). Fonte: 
http://www.metroplan.rs.gov.br/conteudo/2614/?Reuni%C3%A3o_marca_in%C3%ADcio_do_processo_de_con
stru%C3%A7%C3%A3o_do_Plano_de_Desenvolvimento_Metropolitano. Acesso em 2 de dezembro de 2015. 
95 Inúmeros encontros para a elaboração do PDUI já foram realizados. Os denominados Eventos Preparatórios 
realizam estudos e discussões acerca do processo de construção e estão disponíveis para consulta no site da 
Secretaria de Planejamento, Mobilidade e Desenvolvimento Regional do Rio Grande do Sul. Disponível em 
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Constata-se, após as considerações apresentadas, que na estrutura de governança 

metropolitana da RMPA, em que pesem as diversas estruturas consolidadas com o objetivo de 

planejamento metropolitano em relação às FPICs, ainda não há órgão coletivo que englobe 

todos os atores envolvidos, no sentido de melhor gerenciar essas funções. 

 Após a democratização do país os instrumentos de gestão que existiam perderam a 

força, dado o caráter centralizador que imperava na época passada, devido à competência da 

União em instituir as RMs, o que deixou lacunas no desenvolvimento de questões afetas aos 

interesses locais e regionais. Com a atribuição ao Estado para dispor sobre as RMs, novas 

demandas surgiram, o que gerou a necessidade de instituírem-se órgãos para tratar das questões 

regionais.  

Porém, algumas soluções foram encontradas, como a instituição de comitês de 

gerenciamento de bacias hidrográficas96, o fortalecimento das associações de municípios, os 

Coredes, bem com a instrumentalização da gestão associada por meios de dois consórcios 

públicos que englobam os municípios da RM (CP-Granpal e Consórcio Pró-Sinos).  

A título de esclarecimento, escolheu-se para análise as ações do Consórcio Pró-Sinos, 

na medida em que este tem por objetivo desenvolver atividades voltadas exclusivamente para 

a FPIC do saneamento básico97, ao contrário do CP-Granpal, que agrega outras FPICs em sua 

estrutura de gerenciamento. 

Quanto ao Consórcio Pró-Sinos, o seu estatuto98 traz a relação entre a instituição e as 

bacias hidrográficas, na medida em que, além de destacar o conceito do Comitesinos, que se 

trata do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos99, aponta a 

                                                 

http://www.seplan.rs.gov.br/conteudo/4901/Plano-de-Desenvolvimento-Urbano-Integrado. Acesso em 14 de 
dezembro de 2015. 
96 A RMPA abarca em seu território 6 bacias hidrográficas: bacia do lago Guaíba, bacia do rio Gravataí, do rio dos 
Sinos, do rio Caí e do rio Jacuí, bem como a bacia dos rios Taquari e Antas. A maior parte dos Municípios, 24, 
está configurada dentro da bacia do rio dos Sinos e o Município de Porto Alegre é atravessado pelas bacias do rio 
Guaíba e do rio Gravataí (IPEA, 2015-a). 
97 Segundo Costa, Pantoja & Marguti (2014, p. 342): “O Pró-Sinos, com sede no município, foi criado em 2007 
por iniciativa dos municípios integrantes da bacia hidrográfica do rio dos Sinos. Tinha, como função, promover o 
saneamento básico e a recuperação ambiental da bacia por meio de políticas de gestão do meio ambiente a serem 
implementadas com o esforço conjunto da sociedade e dos órgãos e entes federativos da região. 
98 Fonte: Estatuto do consórcio público de saneamento básico da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos - Pró-Sinos. 
Disponível em http://www.portalprosinos.com.br/downloads/Estatuto_Pro_Sinos.pdf. Acesso em 2 de dezembro 
de 2015. 
99Regimento Interno COMTESINOS 
Decreto Estadual no 37.034, de 21 de novembro de 1996.  Art. 5o – O COMITESINOS terá como membros as 
entidades ou organismos representativos dos usuários da água, da população da bacia hidrográfica e dos órgãos da 
administração direta, estadual e federal, relacionados com os recursos hídricos, conforme os artigos 13°, 14° e 15° 
da Lei Estadual no 10.350/94 e o artigo 3o do Decreto no 37.034/96. Disponível em 
http://www.comitesinos.com.br/sobre-comitesinos/regimento-interno/. Acesso em 7 de dezembro de 2015. 
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participação desse como integrante do Conselho Fiscal do consórcio (cláusula terceira, XII e 

cláusula trigésima-quarta).  

O consórcio tem como objetivo “defender, ampliar, promover a interação, fortalecer e 

desenvolver a capacidade administrativa, técnica e financeira dos serviços públicos de 

saneamento básico nos municípios que integram este consórcio”, e traz como um dos 

instrumentos a relação entre o consórcio e o Comitesinos, principalmente quanto à atuação na 

Agência Hidrográfica, conforme se constata na cláusula sétima, item XIV. 

Outra interação importante entre os dois órgãos se trata do termo de cooperação assinado 

em 2013, objetivando a troca de informações e ações na defesa dos recursos hídricos. O 

consórcio realizou um estudo que contribuiu para a elaboração do 1º Plano de Recursos 

Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, lançado em julho de 2014 e que possui como 

objetivo a prática de ações para recuperação e conservação da qualidade dos recursos hídricos 

na Bacia100. 

Esse estudo prévio realizado pelo Consórcio Pró-sinos foi feito com a contratação de 

serviço de consultoria e teve como suporte um convênio entre esse consórcio, o Fundo Nacional 

de Meio Ambiente (FNMA), com contrapartida do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FRH-

RS) e com o apoio de articulação social realizado pelo Comitesinos, o que culminou na 

elaboração do Plano Sinos, que apontou ações e programas para a resolução dos problemas 

enfrentados para o gerenciamento dos recursos hídricos da bacia101. 

Outro ponto de destaque diz respeito à elaboração do Plano Regional de Saneamento 

Básico (PRSB) que abrange municípios do Consórcio Pró-Sinos. Iniciado em 2012, através de 

contrato n.º 06/2012 - firmado pelo Consórcio e empresa especializada-, e advindo da prestação 

regionalizada dos serviços nessa região102, objetivou elaborar tanto o Plano Regional quanto os 

Planos Municipais de Saneamento Básico para os Municípios do Consórcio Pró-Sinos. 

 O Plano Regional de Saneamento Básico da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, é 

importante instrumento de planejamento integrado para execução de ações que tem por escopo 

a universalização dos serviços e a consequente melhoria das condições de vida daquela 

população ali residente. 

                                                 
100Fonte: http://www.comitesinos.com.br/2015/01/parceria-reforcada/ e http://www.comitesinos.com.br/wp- 
content/uploads/2014/09/Revista_Plano_Bacia_FINAL_Correta.pdf Acesso em 7 de dezembro de 2015. 
101 Fonte: Plano Sinos – Plano de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. Disponível em 
http://www.portalprosinos.com.br/downloads/PBHSINOS-R10-Volume%20%C3%9Anico.pdf. Acesso em 7 de 
dezembro de 2015. 
102 Lei Federal n.º 11.445/2007. “Art. 17.  O serviço regionalizado de saneamento básico poderá obedecer a plano 
de saneamento básico elaborado para o conjunto de Municípios atendidos”. 
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 A Fundação de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan), órgão de 

planejamento e gestão regional deve, dentre as suas finalidades, realizar a coordenação dos 

programas e projetos de interesse das RMs, aglomerações urbanas e microrregiões; promover 

a integração da organização, planejamento e execução das FPICs; bem como participar da 

gerência dos recursos hídricos do Estado, com a integração do ordenamento territorial. Ainda, 

sua Diretoria de Gestão Territorial possui como atribuição dar suporte técnico para os Comitês 

de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas e realizar a compatibilização entre os Planos 

Regionais, Planos de Bacias Hidrográficas, Planos Diretores Municipais e outros planos 

setoriais (RIO GRANDE DO SUL, 1999). 

Em 2010, constatando-se a não implantação das Agências de Bacias no Estado do Rio 

Grande do Sul103, o que acarretava diversas implicações de ordem técnica e operacional 

atingindo os Comitês de Bacia - notadamente os que atuam na RMPA-, entendeu-se que havia 

a necessidade de se utilizar um órgão que já existisse na estrutura administrativa do Estado para 

suprir a carência constatada.  

 Então, a Metroplan, atendendo às finalidades a que se propõe, assinou em 2010 o 

Convênio n.º 03, com a Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), 

para executar em caráter provisório as atribuições de Agência de Região Hidrográfica do 

Guaíba104. Foi instituída, então, a Agência Regional de Bacia, executada pela Metroplan, que 

atua como Agência para a região hidrográfica do Guaíba, incluída aqui a Bacia do Rio dos 

Sinos.  

                                                 
103 A Política Estadual de Recursos Hídricos trata das Agências de Região Hidrográfica, quando no art. 20 dispõe: 
Art. 20 – Às Agências de Região Hidrográfica, a serem instituídas por Lei como integrantes da 
Administração Indireta do Estado, caberá prestar o apoio técnico ao Sistema Estadual de 
Recursos Hídricos, incluindo, entre suas atribuições, as de: 
I – assessorar tecnicamente os Comitês de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica na 
elaboração de proposições relativas ao Plano Estadual de Recursos Hídricos, no preparo de 
Planos de Bacia Hidrográfica, bem como na tomada de decisões políticas que demandem 
estudos técnicos; 
II – subsidiar os Comitês com estudos técnicos, econômicos e financeiros necessários à fixação 
dos valores de cobrança pelo uso da água e rateio de custos de obras de interesse comum da 
bacia hidrográfica; 
III- subsidiar os Comitês na proposição de enquadramento dos corpos de água da bacia em 
classes de uso e conservação; 
IV – subsidiar o Departamento de Recursos Hídricos na elaboração do relatório anual sobre a 
situação dos recursos hídricos do Estado e do Plano Estadual de Recursos Hídricos; V – manter e operar os 
equipamentos e mecanismos de gestão dos recursos hídricos 
mencionados no artigo 11, II, b; 
VI – arrecadar e aplicar os valores correspondentes à cobrança pelo uso da água de acordo 
com o Plano de cada bacia hidrográfica. 
104 Fonte: Plano de Trabalho, relatório de avaliação do plano de trabalho 2010/2012 e Convênio SEMA/DRH/FRH-
RS n.º 003/2010. Disponíveis em http://www.upf.br/coaju/index.php/arh-do-guaiba. Acesso em 9 de dezembro de 
2015.  
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Em que pese o referido convênio não ter sido renovado após o término de sua vigência, 

constata-se a interação entre o órgão autárquico responsável pelo planejamento metropolitano 

(Metroplan) e os órgãos do Sistema de Recursos Hídricos, na medida em que se firmou 

instrumento jurídico para sanar a ausência de Agência, sendo a Metroplan uma alternativa 

gerencial para o déficit no desenvolvimento do Sistema Estadual de Recursos Hídricos.  

Assim, consagra-se a Metroplan como um órgão essencial para o desenvolvimento das 

políticas públicas de saneamento básico e de gerenciamento dos recursos hídricos na RMPA já 

que, além de atuar como agência de bacia, tem participação nos comitês de gerenciamento de 

bacias hidrográficas e implementa ações de compatibilização do planejamento territorial com a 

gestão dos recursos hídricos (IPEA, 2015-a, IPEA, 2015-b). 

Constata-se na atualidade que a RMPA passa por um período de transição, em que se 

deixa de lado a gestão de caráter fragmentado e difuso, para se tomarem decisões de caráter 

metropolitano, dado ao grande número de instituições que tratam da integração metropolitana 

e das FPICs. 

Um exemplo dessa preocupação por decisões voltadas para a metrópole diz respeito à 

criação do Parlamento Metropolitano e que, apesar de seu estágio inicial de instalação, tal 

experiência se mostra válida na medida em que traz a preocupação da RMPA com a criação de 

um órgão que objetive a integração administrativa-legislativa dos municípios, trazendo um 

“espaço comum de reflexão, proposição e encaminhamento de políticas regionais” para 

contribuir com o “desenvolvimento social, econômico, urbano e ambiental de cada partícipe” e 

“fortalecer o âmbito institucional de cooperação interparlamentar para avançar nos objetivos 

previstos de harmonização das legislações locais com os interesses regionais105”. 

Tendo como um dos princípios do Parlamento Metropolitano a cooperação do 

desenvolvimento sustentável da RMPA, traz como integrantes os Presidentes dos Poderes 

Legislativos de todos os municípios envolvidos, traçando os objetivos no item 3 do Protocolo 

de Criação, a saber: 

3.1- Debater e propor a unificação de legislações municipais em 
temáticas comuns.  
3.2 - Avaliar, debater temas de interesse comum e propor 
recomendações e projetos de políticas públicas integradas para a região 
metropolitana de Porto Alegre.  
3.3 - Proporcionar o intercâmbio de experiências administrativas entre 
os integrantes do Parlamento Metropolitano.  

                                                 
105 Fonte: Protocolo de criação do Parlamento Metropolitano de Porto Alegre. Disponível em 
http://parlamentometropolitanormpa.camarapoa.rs.gov.br/wp-
content/uploads/2015/03/parlamento_2015_05_08_14_32_45_5091.pdf. Acesso em 5 de dezembro de 2015. 



122 
 

3.4 – Incentivar a modernização dos poderes legislativos integrantes do 
Parlamento Metropolitano. 

 Integram o Parlamento, ainda, comissões temáticas que tem por objetivo realizar estudos 

sobre os temas objeto do órgão, bem como apresentar pareceres, sugestões e recomendações ou 

propostas legislativas, conforme o item 10 do Protocolo. 

 Dessa forma, foram constituídas comissões para o tratamento dos seguintes assuntos: 

desenvolvimento urbano e infraestrutura; transporte e mobilidade; saúde; meio ambiente e 

saneamento; segurança, direitos humanos e cidadania; turismo e desenvolvimento econômico 

e regional. Para essas Câmaras, estão sendo planejados seminários, com o objetivo de se buscar 

experiências em outras governanças para serem adaptados às especificidades da RM, trazendo-

se soluções para os gargalos que cada segmento enfrenta106. 

 A apresentação da evolução da RMPA demonstra que houve um crescimento na 

preocupação com relação à governança cooperativa entre os entes da RMPA no que tange ao 

saneamento. De um momento inicial, no período compreendido entre a década de 1970 e início 

dos anos 2000 não havia consideráveis em matéria gerencial, sem significativa gestão conjunta. 

Esse panorama é modificado com a atuação dos consórcios intermunicipais, a criação do CDM, 

do GGM e da maior ingerência realizada pela Metroplan, a partir de 2011. 

 É fato, também, que ainda há um longo caminho a seguir, principalmente com a nova 

legislação que torna compulsória a participação de todos os municípios da região metropolitana 

na governança das FPCIs, o que deve resultar em uma melhor aplicação das políticas públicas 

nesse sentido. 

 O que se nota, porém, é que - em contraposição à RMF, onde não há experiências 

consolidadas de gerenciamento metropolitano-, já foram criadas alternativas para a gestão e 

planejamento em relação aos interesses comuns, o que pode servir de modelo para suprir as 

dificuldades a serem enfrentadas na governança interfederativa dessa RM catarinense. 

 

3.3 DESAFIOS INSTITUCIONAIS E PERSPECTIVAS PARA A GOVERNANÇA 

INTERFEDERATIVA DO SANEAMENTO BÁSICO NA RMF. 

 Analisadas as premissas de instalação e constituição institucional da governança 

interfederativa na RMF, passando pelo estudo de caso da RMPA, necessário o destaque para 

alguns desafios a serem enfrentados quando dessa governança conjunta pelos municípios 

                                                 
106 Fonte: http://www2.camarapoa.rs.gov.br/default.php?reg=24122&p_secao=56&di=2015-04-10. Acesso em 5 
de dezembro de 2015. 
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integrantes da RMF, na medida em que diversas questões irão surgir no curso do caminho, o 

que denota a necessidade da busca por soluções a serem tomadas pelos entes envolvidos. 

 Muitos são os desafios a serem enfrentados por uma metrópole para a resolução dos 

seus problemas, notadamente quanto à gestão das FPICs e tendo em vista a transformação 

complexa que toma qualquer espaço metropolitano. O combate à pobreza, as melhorias das 

condições de habitação, do saneamento básico e da infraestrutura, bem como a geração de mais 

empregos estão entre os principais desafios de ordem social. Sob o enfoque institucional, 

destacam-se a necessidade de equilíbrio entre as políticas e os instrumentos de gestão e 

planejamento bem como a normatização adequada dos fatos sociais que demandam uma 

resposta suficiente para as carências institucionais e lacunas legais (TSUKUMO & COSTA, 

2013). 

 Analisando o objeto de estudo - a governança interfederativa dos serviços de 

saneamento na RMF-, destacamos 2 (dois) desafios a serem enfrentados pelos entes 

governamentais envolvidos, propondo soluções para a melhor organização institucional e a 

adequada aplicação das políticas públicas dos serviços de saneamento básico: 1) a dificuldade 

de integração dos atores políticos e sociais para uma agenda coletiva de políticas públicas em 

prol dos interesses da RMF, em virtude da fragmentação política e a discricionariedade 

decisória dos Municípios; e 2) o conflito de órgãos e entidades que atuam na RMF, notadamente 

nas políticas públicas de saneamento e de recursos hídricos, com a busca por uma governança 

integrada. 

 

3.3.1 A fragmentação política municipal em contraste com a governança interfederativa 

das FPICs e a busca pela integração entre os entes da RMF 

Em primeiro lugar, destaca-se que a autonomia municipal preconizada pela Constituição 

Federal de 1988 fortaleceu os Municípios, na medida em que esses entes trataram de focar 

principalmente naqueles interesses afetos ao seu próprio local, não dando a atenção necessária 

para a gestão metropolitana. 

Qualquer território que tenha uma representação política tende, em primeiro lugar, a 

direcionar suas políticas e decidir conforme os ditames de seus próprios interesses. Isso ocorre 

na maior parte das vezes como uma consequência natural da administração política de qualquer 

aglomerado populacional. Agir de maneira diversa, entretanto, nem sempre é realizado de 

forma natural e voluntária. Pensar e agir focando nos próprios interesses, mas também daqueles 

territórios que o cercam, é uma atitude que demanda, no mínimo, uma dose de consciência de 

coletividade. 
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Há fragmentação política entre os Municípios integrantes da RMs e o Estado, na medida 

em que não há, na prática, uma consciência cooperativa entre eles, bem como práticas efetivas 

de cooperação, dificultando a tomada de decisões com foco no interesse coletivo, regional. 

Prova disso é a inexistência de instituições gerenciais metropolitanas até a pouco tempo atrás 

para a RMF, principalmente quanto ao saneamento básico.  

Ademais, as decisões políticas desses Municípios convergem para a resolução dos 

interesses individuais de cada ente, sendo eivadas de discricionariedade deliberativa. Um dos 

casos que exemplificam essa questão diz respeito à retomada dos serviços de saneamento 

básico, antes sob a responsabilidade da Casan, agora sob a batuta das prefeituras municipais. 

Na RMF, se vislumbra essa situação nos Municípios de Palhoça, Governador Celso Ramos e 

São Pedro de Alcântara, que prestam o serviço através de órgãos municipais. 

Tal retomada, sem se ater à análise de qual prestador (Cesb ou Município) é o que 

melhor atende aos anseios daquele município, se descortina como atividade baseada com foco 

nos interesses exclusivamente locais. Não há aqui decisões pensadas na coletividade da RMF, 

pois todos esses atos foram realizados antes da obrigatoriedade da governança interfederativa 

compulsória. 

Analisando a questão nas regiões metropolitanas Britto (2004) assim dispõe: 

Nas Regiões Metropolitanas um dos fatores que passou a ser alegado 
pra o questionamento da titularidade municipal foi a existência de 
sistemas de produção e distribuição de água compartilhados entre 
diferentes municípios, sistemas estes estruturados a partir das 
concessões às empresas estaduais realizadas na época da instituição do 
Planasa. Como os municípios não são autônomos na produção de água 
e as redes de distribuição são interligadas, os governos estaduais, 
apoiados pela consultoria do PMSS, passaram a afirmar que os 
municípios não seriam únicos titulares dos serviços, não podendo 
realizar concessões. Esta titularidade passaria à instância administrativa 
superior à instância municipal (BRITTO, 2004, p. 9). 

Ao se retomar um sistema de abastecimento ou de esgotamento sanitário sem que se 

considerem as consequências para o todo metropolitano pode esbarrar em gargalos negativos 

para o saneamento da RMF. No caso dessa região metropolitana há existência de sistemas de 

captação e distribuição de água compartilhados entre os Municípios, por exemplo. Ainda, 

podem ocorrer situações em que o sistema de esgotamento sanitário pode perpassar do território 

municipal e se expandir além de suas fronteiras. Esses motivos, portanto, trazem a necessidade 

de uma decisão gerencial quanto à prestação que não prejudique nenhum ente interfederativo. 

Assim, no período de 1998 a 2007 - quando vigorou o modelo de região metropolitana 

no espaço territorial estudado, não houve a efetiva consciência gerencial focada no interesse 
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coletivo, pois os gestores locais se mantiveram focados nos interesses de seu próprio município, 

“apegados a uma conservadora autonomia, por conveniência política”, quando enfrentaram 

“falta de orçamento e autonomia” (SOUZA, 2014, pp. 119 e 122). 

Todavia, quando os interesses sociais coletivos surgem e passam a demandar tratamento 

especial, surge a necessidade da criação de modelos de decisão metropolitana e nada mais 

natural do que a normatização para que tal questão se desenvolva da melhor maneira possível. 

Essa necessidade de integração é necessária, já que não pode mais haver o olhar egoísta 

para aqueles serviços públicos que notadamente extrapolam o Município. Porém, ponto de 

difícil resolução é a necessária integração entre os entes municipais para a deliberação acerca 

desses serviços. Qualquer esforço é válido, e a legislação vem caminhando nesse sentido. Um 

dos avanços legislativos é o constante no Estatuto da Metrópole que instituiu a necessidade das 

RMs e AUs desenvolverem um Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), sendo 

um instrumento que estabelece as diretrizes para o desenvolvimento das RMs, com base em um 

processo de permanente planejamento (BRASIL, 2015). 

É isso que a nova legislação faz. Desde a sedimentação da noção de cooperatividade, 

culminando com as normas regulamentadoras da gestão associada voluntária e a nova 

governança interfederativa das regiões metropolitanas instituídas por lei complementar, quanto 

aos interesses comuns, traça uma nova história nessa relação local/regional. 

Mesmo assim, entende-se que não haverá solução adequada para esse desafio sem que 

as municipalidades construam uma efetiva consciência metropolitana. Essa consciência não 

pode ser construída apenas pela compulsoriedade de agrupamento, como reza a legislação em 

vigor. Mais do que isto, a construção da governança interfederativa requer esforços múltiplos 

de todos os entes envolvidos, já que está se tratando de um interesse comum, com 

consequências que abarcam a todos.  

Somente a elaboração de um plano de desenvolvimento metropolitano não é suficiente. 

A obrigatoriedade normativa para a ação deliberativa coletiva pode enfrentar inúmeros entraves 

por parte dos municípios envolvidos. Isso se dá, em princípio, pelo leque diversificado de 

instituições que atuam naquele território, tais como: os poderes executivos municipais, as 

Câmaras Legislativas, as Comissões Regionais de Saneamento (Cresans), bem como os comitês 

de bacia que atuam na área. Sem uma solução de entrelaçamento de todas as instituições 

envolvidas não há possibilidade da criação do conceito metropolitano. 

A proposta aqui apresentada é criação de um parlamento de discussão e deliberação que 

envolva todos os entes acima tratados, nos moldes do Parlamento Metropolitano de Porto 

Alegre. A proposição diferencia, entretanto, no sentido de que se possibilite a participação de 



126 
 

outras entidades nas discussões, além do Poder Legislativo, oportunizando a integração com 

outros órgãos técnicos ou afins, quando serão solicitados pareceres sobre os temas estudados. 

Ainda, deve haver a participação do poder executivo municipal nas discussões, para que se 

possam integrar completamente os anseios de todos os envolvidos na governança 

interfederativa, nesse caso, do saneamento básico. 

Trazendo para o caso em análise, a proposta de criação de um parlamento para a RMF, 

nos moldes do Parlamento gaúcho, pode trazer soluções concretas para a integração entre a 

Suderf - que tem como membros o poder executivo de cada Município-, com o poder 

legislativo, aliado à participação de outras entidades que detêm o conhecimento técnico sobre 

o saneamento básico. 

Ao permitir a participação do Conesan, dos Conselhos Municipais, das Cresans e dos 

Comitês de Bacia, a integração dos principais atores sociais que influenciam direta e 

indiretamente estará garantida. Assim, atuariam conjuntamente tanto os atores políticos 

(administração direta e indireta), como os atores sociais (sociedade civil organizada e usuários 

da água), o que acarretará na cogerência de todos os envolvidos nas questões afetas ao 

saneamento básico. 

Utilizar-se de experiências já consolidadas trará maior segurança para o tratamento das 

questões metropolitanas, o que dará suporte para a RMF atingir o objetivo traçado pela nova 

legislação de governança interfederativa de forma mais completa, já que a normatização traz 

como princípio primordial a cooperação entre os entes e órgãos interfederativos para a execução 

das FPICs. Se atenderia, portanto, alguns dos princípios elencados no Estatuto da Metrópole, 

que em seus artigos 6º e 7º, dispõe sobre o atendimento da prevalência do interesse comum 

sobre o local, o compartilhamento de responsabilidades para a promoção do desenvolvimento 

urbano integrado, a implantação de processo permanente e compartilhado de planejamento e de 

tomada de decisão quanto ao desenvolvimento urbano e às políticas setoriais afetas às FPICs, 

bem como a participação de representantes da sociedade civil nos processos de planejamento e 

tomada de decisão (BRASIL, 2015). 

 

3.3.2 Conflito de competências territoriais e a compatibilização do gerenciamento dos 

recursos hídricos com o saneamento básico através de instrumentos de governança 

integrada 

Outro desafio para a governança interfederativa na RMF diz respeito à questão da 

gestão, planejamento e execução do saneamento básico em consonância com a gestão dos 

recursos hídricos dentro dessa unidade territorial. 
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Constata-se que a gestão dos recursos hídricos é de extrema importância para o 

desenvolvimento das regiões metropolitanas, na medida em que, em consonância com o 

saneamento básico, influenciam na infraestrutura e na qualidade do meio ambiente, nesse caso, 

das metrópoles. 

A gestão dos recursos hídricos está intimamente ligada à questão do saneamento básico. 

Não há como dissociar os dois, já que a interligação entre o saneamento e os recursos hídricos 

é essencial para a governança de um determinado território, especialmente o território 

metropolitano. Os serviços de esgotamento sanitário, bem como o abastecimento de água, têm 

impacto significativo nos recursos hídricos. O gerenciamento de um não pode ser realizado 

dissociado da gestão do outro.  

Sobre a relação saneamento e recursos hídricos, os autores a seguir destacados 

enfatizam: 

a qualidade de vida da população depende diretamente do saneamento. 
Este consiste quase que totalmente em ações relacionadas à água, como 
abastecimento de água, manejo de águas pluviais e também aquelas que 
garantem a integridade dos mananciais, como esgotamento sanitário e 
manejo de resíduos sólidos. É evidente que as ações de saneamento 
possuem relação com os recursos hídricos qualitativamente e/ou 
quantitativamente. Então a obtenção de boas condições de saneamento 
requer o gerenciamento adequado dos recursos hídricos que, por sua 
vez, engloba ações de saneamento básico (KOBIYAMA, MOTA & 
CORSEUIL, 2008, pp. 26 e 28). 
 

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos é tratado na Lei Federal 

n.º 9.433/1997, que traz o marco regulatório para o assunto. Estabelece tal regulamento que a 

bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos bem como para as atividades do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos 

Hídricos.  

No âmbito das bacias hidrográficas, os órgãos principais de gerenciamento dos recursos 

hídricos são os comitês de bacia. Esses comitês têm fundamental importância na governança 

metropolitana, já que: 

são arranjos que envolvem uma articulação intermunicipal composta, 
em grande parte, por entidades da sociedade civil, de representantes da 
comunidade, de usuários de água, do governo e de todos os agentes que 
têm suas atividades econômicas vinculadas ao uso da água, formando 
um parlamento das águas (IPEA, 2015-a, p. 140). 

Os comitês se caracterizam, na visão de Carneiro & Britto (2009, p. 601), como 

“organismos políticos de tomada de decisão, com atribuições normativa, deliberativa e 



128 
 

consultiva, quanto à utilização, proteção e recuperação das águas, envolvendo poder público, 

usuários e sociedade civil” e que coordenam as políticas públicas de recursos hídricos dentro 

dessa unidade territorial.  

Antunes (2008, p. 48) destaca a importância dos Comitês de Bacia de Santa Catarina 

por serem importantes instrumentos de gestão compartilhada para o gerenciamento dos recursos 

hídricos no Estado e, mesmo enfrentando inúmeras dificuldades, “impulsionaram e 

impulsionam a administração pública, apesar de modestamente, a se organizar e se estruturar 

melhor mediante a descentralização administrativa, participação social e a integração técnica e 

intersetorial”. 

Em relação à unidade territorial de governança da RMF, constata-se que se diferencia 

da dos Comitês, que é baseada na unidade bacia hidrográfica, já que aquela leva em conta a 

circunscrição daqueles municípios que a integram. Dessa forma, conflitos poderão surgir, na 

medida em que decisões tomadas para o saneamento básico pela Suderf poderão conflitar com 

aquelas decisões relacionadas aos recursos hídricos, que tem como unidade territorial as bacias 

hidrográficas.  

Isso se dá porque a unidade de atuação territorial da RMF é formada por aqueles 

municípios citados na LC 636/2014. Por outro lado, o gerenciamento dos recursos hídricos 

desses mesmos municípios sofre influência de dois comitês de bacias107, a saber: do Rio 

Cubatão do Sul108 e do Rio Tijucas. Destaca-se que o Comitê do Rio Tijucas abrange 

Municípios externos à RMF. Assim, depara-se com um conflito intersertorial, tendo dois órgãos 

distintos gerenciando os recursos hídricos em território abrangido pela Suderf. Essa estrutura 

metropolitana vigente, então, pode dificultar a aplicação das políticas públicas no território, na 

medida em que podem haver diferentes decisões sobre a mesma atividade, advindas de órgãos 

diferentes. 

Essa diversidade de estruturas metropolitanas de governança em desalinho às bacias 

hidrográficas, assim, traz desafios para o melhor gerenciamento, tanto dos recursos hídricos 

                                                 
107 Quanto à questão do gerenciamento das bacias hidrográficas existentes na região da ilha de Florianópolis, 
constata-se que o Comitê da Lagoa da Conceição - criado oficialmente pelo Decreto no 1.808/2000-, teve suas 
atividades paralisadas sendo que não há, ainda, outro órgão responsável por esse território. Assim, constata-se um 
vazio institucional no Município quanto ao gerenciamento das bacias hidrográficas contidas em Florianópolis-SC. 
Fonte: Diretoria de Recursos Hídricos. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Sustentável. 
Informação verbal. 
108 Antunes (2008, p. 43): “Ainda antes de ser aprovada a Política Estadual de Recursos Hídricos, foi lançado, 
oficialmente em 1993, o primeiro Comitê de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica do Estado – Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio Cubatão do Sul. Este Comitê foi estrategicamente criado devido ser aquela bacia a principal 
fonte de captação para abastecimento de água para a Região da Grande Florianópolis, tanto que a própria 
companhia de saneamento na época coordenava as ações daquele comitê”. 
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quanto do saneamento básico. Esse tipo de situação é tratada por Carneiro & Britto (2009), 

quando afirmam que: 

as dificuldades para a integração de políticas setoriais são conhecidas e 
decorrem da própria lógica de atuação das instituições. A fragmentação 
institucional implica igual fragmentação na gestão da água, de tal forma 
que para cada tipo de uso ou propósito, temos uma instituição diferente 
para sua administração: a dicotomia entre os aspectos 
quantidade/qualidade, tradicionalmente dissociados na cultura 
institucional brasileira, deriva dessa fragmentação. Soma-se a esse 
aspecto o fato de cada setor possuir seu próprio ritmo de concepção e 
implantação de projetos, como também possuir características 
operacionais específicas e em grande medida independentes umas das 
outras (CARNEIRO & BRITTO, 2009, p. 606). 

Para evitar esse conflito se faz necessário a criação de uma estrutura interinstitucional 

de gerenciamento, sendo que tal estrutura deve abarcar todas as entidades/órgãos que tratam da 

questão, trazendo os comitês de bacias para atuar em conjunto com os comitês da Suderf, e que 

atuem dentro da RMF, já que as políticas públicas afetas a essa região metropolitana devem 

estar em perfeita sintonia e com o melhor entrelaçamento gerencial possível. Dessa forma, 

pensar em uma solução para o problema é salutar para o pleno atendimento do saneamento 

básico e o maior alcance do princípio da universalidade de atendimento. 

Na RMPA inúmeras estruturas institucionais foram responsáveis pela governança do 

saneamento básico. As experiências na referida RM vão desde a atividade de dois consórcios 

(Consórcio Pró-Sinos e GP Granpal) até a atuação da Metroplan. Assim, tendo-se em conta que 

ainda não se tratava da obrigatoriedade da governança interfederativa através de órgão único, 

as experiências de associação voluntária pelos consórcios de atuação da Metroplan podem 

servir de base à proposta para o desafio enfrentado.  

Já abordadas as atividades de sucesso desenvolvidas pela RMPA quando do estudo de 

caso e dialogando com o desafio aqui apresentado, verifica-se a possiblidade de soluções para 

a RMF.  

Dentro da estrutura da governança interfederativa na RMF, a LC n.º 636/2014 abre 

possibilidades para a realização de acordos cooperativos entre os órgãos que atuam nas esferas 

das FPIC, como o art. 6º, que assim dispõe em seu incs. XIII e XIV: 

XIII - promover, mediante convênio e por intermédio dos órgãos 
competentes, a execução supletiva das atividades locais que, em razão 
do planejamento integrado do desenvolvimento regional, ultrapassem a 
competência executiva dos Municípios que constituem a RMF; 
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XIV - firmar acordos, convênios ou ajustes com outros órgãos e outras 
entidades de direito público ou privado para fins de cooperação, 
assistência técnica e prestação de serviços de interesse comum da RMF. 

Ainda, deve a Suderf propiciar espaços de discussão e planejamento para as FPICs, 

como extrai-se da leitura do art. 11, inc. XI do referido Estatuto: 

XI - constituir câmaras temáticas ou comissões especializadas, com 
vistas à realização de estudos, planos e projetos relacionados às funções 
públicas de interesse comum da RMF, de acordo com as diretrizes 
traçadas no inciso II do parágrafo único do art. 2º desta Lei 
Complementar; 

Apontadas as possibilidades normativas para a associação entre os diversos órgãos que 

atuam na área do saneamento básico e dos recursos hídricos, tem-se duas propostas para a 

mitigação da problemática apresentada. 

Com relação à possibilidade de possível conflito de área de atuação, e consequentemente 

de gestão, entre a Suderf e os Comitês de Bacia que atuam na RMF, propõe-se a inclusão no 

Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da possibilidade de participação dos Comitês que 

atuem dentro da RMF109, abrindo espaços de discussão, deliberação e planejamento das ações 

que envolvam esses dois assuntos, intimamente interligados e imprescindíveis para a melhoria 

do meio ambiente e dos serviços de saneamento na RMF. 

Outra proposta para a melhor governança interfederativa é a interface entre a Suderf e os 

Comitês de bacia para suprir, mesmo que por tempo determinado, a inexistência de agência de 

bacia que atue na RMF, o que acaba acarretando em deficiências de gestão de recursos hídricos, 

consequentemente gerando impactos na FPIC aqui estudada. 

As Agências de Bacias Hidrográficas110 são entidades com personalidade jurídica própria, 

que objetivam dar apoio técnico e administrativo aos Comitês de Gerenciamento de Bacia 

                                                 
109 Como visto em item anterior, alguns Comitês de Bacia que atuam no território de outras RMs poderão ter 
atuação parcial dentro da esfera da RMF. Dessa forma, tais Comitês também deverão ter sua participação garantida 
dentro da estrutura da Suderf. 
110 Lei Estadual n.º 9.022/97. Art. 7º F. Às Agências de Bacia Hidrográfica compete: 
I - manter balanço atualizado da disponibilidade de recursos hídricos em sua área de atuação; 
II - manter cadastro de usuários de recursos hídricos; 
III - efetuar, mediante delegação do outorgante, a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 
IV - analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem financiados com recursos gerados pela cobrança 
pelo uso dos recursos hídricos e encaminhá-los à instituição financeira responsável pela administração desses 
recursos; 
V - acompanhar a administração financeira dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos 
em sua área de atuação; 
VI - gerir o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos em sua área de atuação; 
VII - celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços para a execução de suas competências; 
VIII - elaborar a sua proposta orçamentária e submetê-la à apreciação do respectivo ou respectivos Comitês de 
Gerenciamento de Bacia Hidrográfica; 
IX - promover os estudos necessários para a gestão dos recursos hídricos em sua área de atuação; 
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Hidrográfica. Ainda, funcionam como secretaria executiva dos Comitês de Bacia que atuam 

naquela região estabelecida (SANTA CATARINA, 1993). 

Assim, se propõe que até a implementação efetiva das agências de bacia - órgão executivo 

dos comitês de bacia-, a Suderf possa atuar como agência provisória, nos mesmos moldes da 

atuação da Metroplan na RMPA. Deve, para tanto, haver um acordo de cooperação entre o 

órgão e entidades, que devem adquirir responsabilidade na governança conjunta, objetivando 

integrar as políticas públicas que envolvem o saneamento básico e os recursos hídricos.  

Essas propostas têm como princípio a busca por soluções para mitigar o distanciamento 

entre a gestão dos recursos hídricos e do saneamento, já que não há no ordenamento vigente 

possibilidade de gestão conjunta desses dois elementos. O entrelaçamento estrutural para 

planejamento e gestão entre a Suderf e os órgãos responsáveis pelo gerenciamento dos recursos 

hídricos é de vital importância para o saneamento básico, na medida em que fornece melhores 

estruturas institucionais para a busca da universalização de acesso ao saneamento básico pelos 

habitantes da RMF. 

  

3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente capítulo teve por objeto apresentar a estrutura de governança na RMF, 

através da demonstração das disposições estruturais e legais que servem de suporte para a gestão 

dos serviços públicos de saneamento básico. Apresentou-se, também, o estado da arte da 

prestação dos serviços nos municípios-núcleo, além de trazer características pontuais que 

dessem a noção de como se encontra o cenário na Região Metropolitana da Grande 

Florianópolis (RMF). Por fim, se apresentou o estudo de caso da Região Metropolitana de Porto 

Alegre (RMPA), destacando alguns casos de sucesso gerencial e, baseando-se nessas 

configurações exitosas, traçou-se dois desafios a serem enfrentados pela RMF, concluindo-se 

com a proposição de soluções para essas questões. 

                                                 

X - elaborar o Plano de Recursos Hídricos para apreciação do respectivo Comitê de Gerenciamento de Bacia 
Hidrográfica; 
XI - propor ao respectivo ou respectivos Comitês de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica: 
a) o enquadramento dos corpos de água nas classes de uso, para encaminhamento ao Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos;  
b) os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos; 
c) o plano de aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos; e 
d) o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo; 
XII - elaborar relatório anual sobre a situação dos recursos hídricos em sua área de atuação, submetendo-os ao 
respectivo ou respectivos Comitês de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica; 
XIII - prestar contas anualmente da sua realização orçamentária, observando os preceitos da legislação estadual e 
federal, quando for o caso; e 
XIV - apoiar e incentivar a educação ambiental e o desenvolvimento de tecnologias que possibilitem o uso racional 
dos recursos hídricos”. 
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 A RMF já teve sua estrutura legalizada em anos anteriores. Porém, com o processo de 

descentralização administrativa implementado pelo Governador Luiz Henrique da Silveira, 

foram extintas em 2007 para dar lugar às Secretarias de Estado do Desenvolvimento Regional. 

Somente em 2010 retomou seu lugar na estrutura estadual, com a promulgação da Lei 

Complementar Estadual n.º 495/2010. Porém, nova lei estadual estruturou a questão, agora sob 

os moldes da decisão na ADI 1842/RJ, que demandava uma estrutura consultiva e deliberativa 

para as FPICs, com a criação de uma autarquia interfederativa, no caso, a Suderf. 

 A atual estrutura de governança na RMF passa por um período de transformação, 

partindo de uma gestão exclusivamente local dos serviços de saneamento, onde as 

municipalidades detêm o poder de decidir baseando-se nas suas convicções políticas internas, 

sem um efetivo olhar regional, na medida em que antes da instituição da governança 

interfederativa nas RMs não havia obrigatoriedade de uma aglutinação entre eles e o Estado 

para as questões do saneamento. 

 A legislação contemporânea, contudo, obriga todos os municípios integrantes da RMF 

a se associarem para que a FPIC do saneamento básico seja planejada, implementada e gerida 

por todos os entes envolvidos e focando no interesse regional. Não há espaço para decisões 

individualistas e discricionárias, na medida em que a autarquia intermunicipal (Suderf) abarca 

disposições para que essa obrigatoriedade gerencial seja efetivada. 

 Desafio se dá, contudo, quando se constata que a simples disposição legal não é 

suficiente para tal desiderato. Há necessidade de um amplo trabalho de formação, educação e 

conscientização do poder político para que se crie uma consciência metropolitana e coletiva. 

Ademais, urge a criação de mecanismos eficazes que proporcionem condições para a 

implementação da governança interfederativa na RMF, utilizando-se casos de sucesso em outra 

governança de metrópole, como o caso da RMPA. 

 Constata-se a ausência de políticas voltadas para o interesse regional, coletivo. A 

autonomia municipal advinda da redemocratização brasileira, aliada à titularidade dos serviços, 

fez com que se decidisse praticamente de maneira solitária, já que não se encontraram exemplos 

de planejamento e gestão conjuntas com enfoque na RMF. Essa RM carece de um plano 

regional de saneamento básico, além da ausência de uma agência de bacias que sirva de apoio 

para a gestão dos recursos hídricos, tão intimamente ligados ao saneamento. Em relação ao 

Plano Estadual de Saneamento, constata-se que se encontra em fase de estudos prévios por parte 

do Conesan, com a elaboração do termo de referência para contratação de empresa 

especializada para elaboração do Plano. 
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Na RMF, observa-se que as atividades de governança realizadas pela Suderf ainda estão 

nos passos iniciais, notadamente nas questões afetas à FPIC em estudo. Se espera, porém, que 

os desafios a serem enfrentados no futuro venham a criar a plena consciência coletiva, 

principalmente quando da tomada de decisões que afetem o interesse comum. 

 Partindo-se do estudo de caso da governança metropolitana na RMPA, constata-se que 

diversas instituições dão cabo do planejamento das FPICs, mesmo que antes dos auspícios da 

nova legislação de associação compulsória, tomando fôlego principalmente a partir do ano de 

2007 com a criação dos consórcios públicos, CP-Granpal (2007) e Pró-Sinos (2010), que 

agregam municípios integrantes da RM para a execução das funções públicas. Ganha força, 

porém, a partir de 2011, quando a Metroplan se torna o órgão responsável pelo planejamento e 

gestão das ações de interesse metropolitano.  

 Atuações do Consórcio Pró-Sinos, que trata especificamente de ações voltadas para as 

políticas públicas de saneamento básico são identificadas com a análise das atividades de 

planejamento, captação de recursos e execução de obras e serviços relacionadas ao saneamento 

básico. Um exemplo é a atuação junto ao gerenciamento dos recursos hídricos, trazendo para 

dentro de sua estrutura o Comitesinos como membro do Conselho Fiscal, bem como a troca de 

informações e a execução de ações voltadas para a relação saneamento/recursos hídricos, fato 

que demonstra a preocupação de se integrar tais assuntos.  

Ainda, não se pode deixar de mencionar o Plano Sinos, estudo realizado pelo consórcio 

intermunicipal objetivando buscar soluções de planejamento e execução para sanar os 

problemas de gerenciamento de recursos hídricos na região, bem como a elaboração do Plano 

Regional de Saneamento, importante instrumento para a busca da universalidade do 

saneamento básico na RM estudada.  

A Metroplan também atua nesse sentido, especialmente no que toca ao convênio 

firmado com o governo do Estado do Rio Grande do Sul para executar provisoriamente a função 

de Agência Regional de Bacia, objetivando sanar o déficit nessa área. 

Como se vê, a RMPA, mesmo antes da instituição da obrigatoriedade de associação 

intermunicipal, concorreu para o desenvolvimento da região através do ajuntamento voluntário 

dos municípios na forma de consórcios, bem como com a criação de órgãos responsáveis pela 

execução da FPIC do saneamento básico na RM gaúcha. 

O Parlamento Metropolitano é outro ponto a ser destacado, na medida em que se cria 

oportunidade de discussões e projeções para o futuro dessa RM. Mesmo em fase inicial de 

implantação, traz exemplo de preocupação da RMPA com a integração administrativa-

legislativa dos municípios integrantes quanto ao planejamento metropolitano. 
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Merece destaque, ainda, que ações para a elaboração do PDUI (em consonância com o 

que dispõe o EM) já estão sendo tomadas pela RMPA, quando estão sendo realizados encontros 

com integrantes da Secretaria de Planejamento, Mobilidade e Desenvolvimento Regional 

(Seplan), da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano (Metroplan) e Regional e da 

Fundação de Economia e Estatística (FEE). Desses encontros, estão sendo extraídos estudos e 

proposições para a efetiva elaboração do PDUI, objetivando abarcar os requisitos do Estatuto 

Metrópole, voltados para a realidade daquela RM. 

Ante o exposto, partindo-se da análise proposta por este trabalho, foram apontados dois 

desafios a serem enfrentados quando da governança interfederativa na RMF.  

Em relação ao primeiro desafio, estima-se que se encontrarão dificuldades para a criação 

de uma consciência coletiva nos poderes públicos municipais que façam com que a execução 

dos interesses comuns, notadamente os afetos à FPIC do saneamento básico, convirjam para a 

plenitude da universalização dos serviços. A bagagem individualista, as decisões 

discricionários, advindas da defesa de seus próprios interesses, apontam para um caminho 

difícil, mas não impossível, para o futuro da RMF. Somente a criação de instrumentos que 

facilitem esse processo pode sanar esse gargalo.  

O PDUI, que encontra-se em fase de estudos preliminares, deve incluir, como proposta, 

a criação de oportunidade de envolvimento de todos os atores que atuam na área de saneamento 

no processo, não só os municípios e o Estado de Santa Catarina. Desde a participação social até 

a inclusão de outros atores responsáveis pela governança metropolitana é primordial para esse 

processo. 

Outro ponto importante a ser destacado é a necessidade de criação de um espaço de 

discussões sobre o assunto, como no caso de um parlamento de discussões interinstitucional, 

nos moldes do Parlamento Metropolitano da RMPA, no sentido de se criar meios de discussão 

e proposições para a melhor governança da FPIC do saneamento básico. Difere do órgão 

daquela RM, contudo, pela proposição da participação, além do poder legislativo, dos demais 

órgãos que atuam no sistema: Conesan, Conselhos Municipais e Cresans, os Comitês de Bacia, 

as concessionárias públicas e privadas dos serviços de saneamento básico111, peças essenciais 

para o melhor gerenciamento metropolitano na relação saneamento/recursos hídricos. 

O segundo desafio a ser enfrentado diz respeito ao conflito de competências sobre as 

questões de saneamento e recursos hídricos dentro da RMF. A Suderf e os Comitês de Bacia 

do Rio Cubatão do Sul e do Rio Tijucas estão dentro do mesmo território de atuação, mas 

                                                 
111 Na RMF, os serviços de saneamento básico são prestados pela Casan e pelos Samaes de Palhoça, São Pedro 
de Alcântara e Governador Celso Ramos. 
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encontram-se apartados por centros decisórios insertos em institutos diversos. Se por um lado 

a Suderf atua em toda a RMF, os Comitês de Bacia referidos têm por unidade territorial as 

bacias que levam o seu nome. Ademais, tanto a Suderf quanto os Comitês possuem membros 

advindos de instituições diversas, sofrendo constantes trocas de membros, com diferentes 

posicionamentos conforme o momento político da época. 

Dessa forma, podem ocorrer conflitos de gerenciamento dos interesses comuns, o que 

deve ser mitigado com a inclusão dos Comitês em todo o processo de planejamento e gestão de 

ordem metropolitana, sendo o PDUI o instrumento adequado para a resolução dessa demanda. 

Baseando-se nas experiências de cogestão analisadas na RMPA, propõe-se ainda a inclusão dos 

Comitês de Bacia referenciados dentro da estrutura de governança interfederativa. Seja como 

integrantes de câmaras técnicas, seja através de aderência a termos de cooperação que possam 

interligar as ações desses dois atores. Outro ponto proposto diz respeito à atuação da Suderf 

como Agência de Bacia provisória, para temporariamente assessorar os Comitês em suas 

atividades dentro das bacias hidrográficas a que pertencem, até que a Agência de Bacia seja 

efetivamente criada. 

Finalmente, conclui-se que a RMF encontra-se em estágio inicial de governança 

interfederativa, com a legislação que rege o tema em consonância com a nova normatização 

brasileira. Porém, somente com o olhar apurado em relação aos entraves que podem dificultar 

a gestão da FPIC do saneamento básico e proporcionando a ampla participação de todos os 

atores envolvidos no processo de governança é que se terá a gestão no seu modo pleno. Assim, 

espera-se que os mecanismos e instrumentos de planejamento e gestão abracem todos os órgãos 

envolvidos, quando se deve atuar na busca da prevalência do interesse comum sobre o local, 

com o constante planejamento e gestão da FPIC do saneamento básico e a busca pela 

universalidade de atendimento desse serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

 

CONCLUSÃO 

A pesquisa procurou analisar o desafio da governança interfederativa da Região 

Metropolitana da Grande Florianópolis (RMF), buscando identificar pontos nevrálgicos para o 

bom andamento da gestão metropolitana em relação à FPIC do saneamento básico. Além dessa 

análise, procurou-se - partindo do estudo de caso de experiências de gerenciamento 

metropolitano na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) -, apresentar propostas para 

aplicação na realidade da RMF, notadamente com relação à execução dos serviços de 

saneamento básico. 

O objetivo do primeiro capítulo consistiu na contextualização dos serviços públicos de 

saneamento básico, através da análise documental, legal e histórica, traçando a evolução da 

prestação dos serviços públicos de saneamento básico no Brasil. Buscou-se mapear o caminho 

muitas vezes tortuoso pelo qual foi trilhada a história sanitária brasileira, através da análise 

evolutiva da construção histórico-legal da prestação dos serviços no Brasil, quando se investigou 

os pilares de sustentação para a formação da cultura cooperativa entre os entes federativos.  

Inicialmente pontuada por reduzidas atividades privadas de saneamento, foi-se 

construindo uma identidade sanitária quando as necessidades econômicas demandaram o 

saneamento das estruturas nacionais de produção capital, bem como quando as atenções ao 

indivíduo trabalhador demandaram ações nesse sentido. Os aspectos analisados trazem como 

conclusão a prevalência no sistema brasileiro da concentração do poder de gestão nas mãos do 

governo federal e estadual, em detrimento dos Municípios quanto à prestação dos serviços de 

saneamento básico. Em consequência, a ausência municipal de expertise, tanto material, 

financeira, quanto gerencial, fez com que as municipalidades fossem marginalizadas na tomada 

de decisões sobre o saneamento básico, não havendo atividade destacada de cooperação entre 

os três entes federativos. 

Também, durante muito tempo influenciado pela cultura de centralização de poder, o 

saneamento esteve fora das prioridades da classe política, tão afeita aos interesses de viés 

econômico, em detrimento do viés social dessa FPIC, deixando de lado a aplicação de políticas 

públicas que direcionassem a governança para a universalidade de acesso ao saneamento básico, 

com o fito de mitigar o déficit de atendimento à população brasileira. 

  O segundo capítulo teve por objetivo caracterizar os arranjos institucionais da prestação 

por cooperação dos serviços públicos de saneamento básico no Brasil. A partir de sua 
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construção, concluiu-se que, a partir da redemocratização propugnada pela Constituição Federal 

de 1988 - que deu maior autonomia aos municípios, traça-se um novo rumo em direção à 

universalidade. O fortalecimento do sistema federativo, a divisão das competências de maneira 

equilibrada entre a União, os Estados e Municípios, bem como a definição da titularidade dos 

serviços de saneamento básico aos municípios - quando houver interesse predominantemente 

local, trazem maior segurança jurídica para o estabelecimento de diretrizes para atuação 

conjugada desses atores políticos. 

Apesar do caráter de descentralização, contudo, na prática não se tinha efetivamente 

gestão conjunta, limitando-se essa possibilidade ao campo formal, o que era sustentado pelo 

distanciamento entre o poder público federal, estadual e dos municípios, a dificuldade de 

obtenção de recursos financeiros para a execução de obras de saneamento, e a deficiência 

gerencial e de recursos humanos dos municípios. 

 O ciclo cooperativo se fortaleceu, porém, com a legislação imediatamente posterior à 

Constituição democrática. A possibilidade constitucional de gestão associada dos serviços 

públicos por meio de consórcios públicos e convênios de cooperação, a lei dos consórcios 

públicos (Lei Federal n.º 11.107/2005) e o marco regulatório do saneamento promulgado na 

forma da Lei Federal n.º 11.445/2007, trazem instrumentos de efetivação das políticas públicas 

estudadas, incentivando ainda mais a possibilidade de reunião intergovernamental para a 

governança conjunta da FPIC do saneamento básico. 

Na RMF, contudo, não houve exemplos de compartilhamento de gestão entre os 

Municípios para o tratamento das questões de saneamento, pois verifica-se a ausência de 

consórcios intermunicipais, atestando que a prestação de serviço sempre foi 

predominantemente local, sendo delegada para a concessionária Casan ou prestada pelos 

Serviços Autônomos Municipais de Água e Esgoto (Samaes). 

Ponto importante para o desenvolvimento da governança interfederativa no Brasil foi a 

discussão sobre a titularidade dos serviços públicos quando esses perpassassem os domínios 

territoriais de cada município, como é o caso do saneamento básico na RMF. De regra, tem-se 

que titularidade é municipal para os serviços considerados predominantemente de interesse 

local. Porém, conforme retratado no trabalho, após celeuma quanto à titularidade dos interesses 

comuns ser dos Municípios, do Estado ou de ambos, a questão foi decidida pelo Supremo 

Tribunal Federal na ADI 1842/RJ. 

Decidiu-se, assim, que os serviços de interesse comum nas regiões metropolitanas, 

aglomerações urbanas e microrregiões devem ser realizados através da gestão compartilhada 

(ou governança interfederativa), com a criação de um ente governamental, colegiado, que 
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abarque os Municípios e os Estados, com a participação social assegurada. Está delimitada, 

assim, a obrigatoriedade da associação dos entes integrantes das RMs quando se tratar de 

planejamento e gestão dos interesses comuns, fato que veio consolidar a ideia da necessidade 

de equilíbrio entre os entes federativos nas questões afetas ao saneamento básico, e a 

participação da sociedade civil nesse processo. A pacificação judicial relativa ao conflito de 

titularidade do saneamento básico nas regiões metropolitanas trouxe maior segurança jurídica 

para a governança nas RMs. 

Após, o Estatuto da Metrópole (EM) é criado pela Lei Federal n.º 13.089/2015, 

estabelecendo as diretrizes para o planejamento, gestão e execução das FPICs - incluído aqui o 

saneamento básico-, nas RMs, normas para elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano 

Integrado (PDUI) bem como outros instrumentos de governança interfederativa focadas no 

desenvolvimento metropolitano. Portanto, entende-se que o EM traz o suporte estrutural 

adequado para a aplicação da FPIC do saneamento básico nas RMs. 

Conclui-se, então, que o arcabouço normativo existente traz os substratos necessários 

para a plena gestão conjunta dentro das RMs, notadamente em relação à RMF, já que durante 

o período estudado houve a definição de institutos jurídicos importantes para a questão 

metropolitana, bem como a sedimentação da ideia de que para a governança das FPCIs, incluído 

o saneamento básico, a RM deve organizar-se de maneira a possuir participação equilibrada 

entre o Estado e Municípios, incluindo ainda a participação da União e da sociedade civil.  

O objetivo do capítulo 3 consistiu em analisar a estrutura institucional da governança 

interfederativa na RMF, pontuando os desafios enfrentados para a prestação dos serviços de 

saneamento básico. Ainda, baseando-se em estudo de caso das experiências de sucesso na RM 

de Porto Alegre, identificar melhores práticas a serem aplicadas na gestão por cooperação na 

RMF. 

A RMF, em período intermediário entre a decisão do STF e a promulgação do EM, teve 

sua estrutura institucional reformulada com a Lei Complementar Estadual n.º 636/2014, 

personificando o órgão colegiado interfederativo apontado pelo STF, através da figura da 

Suderf, autarquia interfederativa responsável pela coordenação e implantação das políticas 

públicas de desenvolvimento regional e urbano. Antes disso, porém, não foram encontradas 

estruturas administrativas que pudessem dar conta do planejamento e da gestão da RM, como 

por exemplo, os consórcios intermunicipais preconizados pela legislação, que pudessem dar 

cabo das deficiências metropolitanas em relação à governança das FPCIs. 
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 Na esteira do que dispõe o EM, conclui-se que a RMF possui os elementos 

caracterizadores para a gestão plena112: a formalização e delimitação mediante lei 

complementar estadual e estrutura de governança interfederativa própria. O único requisito 

ainda não atendido diz respeito à elaboração do PDUI, a ser aprovado por lei estadual. Para esse 

desiderato, entretanto, já há tratativas para contratação de empresa especializada para 

elaboração por parte da Suderf. Ou seja, ainda que em fase inicial, se encontra dentro do prazo 

para a elaboração estabelecido no EM, qual seja, três anos após a publicação dessa lei, fato que 

se deu em janeiro de 2015.  

Atestada a estrutura de governança atual, com ausência de políticas públicas 

direcionadas para a atendimento cooperativo do saneamento básico, tratou-se de efetuar estudo 

de caso da RMPA, cujo estudo recente pelo Ipea apontou ser a RM que possui melhor estrutura 

gerencial para o saneamento básico, motivo pelo qual se tornou a melhor opção para se 

extraírem melhores práticas de governança metropolitana a serem aplicadas aos desafios que 

podem ser enfrentados na nova governança interfederativa na RM catarinense. 

No estudo de caso da RMPA, concluiu-se que essa RM encontra-se em estágio avançado 

com relação às políticas públicas de saneamento metropolitano, já que possuem sólida estrutura 

de cooperação intergovernamental, principalmente pela associação voluntária dos Municípios-

membros em consórcios intermunicipais. Além disso, diversos órgãos efetuam a governança de 

FPCI do saneamento básico, com ações de planejamento e gestão metropolitana, como o CDM 

e o GGM. Tudo isso, deve-se frisar, antes da obrigatoriedade da associação interfederativa 

preconizada pela nova legislação. 

Além disso, destacou-se que a RMPA, em consonância com a obrigatoriedade de 

associação pela governança interfederativa, está implantando um ambiente de discussão 

metropolitana denominado Parlamento Metropolitana e já elabora o seu PDUI, além de possuir 

Plano Regional de Saneamento básico. 

No caso da RMF, para que sejam propostas soluções para os gargalhos provenientes da 

nova governança interfederativa, extraíram-se dois desafios para comparação com as 

experiências na RMPA e a proposição de soluções, quais sejam: a) a dificuldade de criação de 

uma consciência coletiva dos atores políticos envolvidos no processo de governança 

                                                 
112 Lei Federal n.º 13.089/2015 (Estatuto da Metrópole):  
Art. 2o Para os efeitos desta Lei, consideram-se: 
III – gestão plena: condição de região metropolitana ou de aglomeração urbana que possui: 
a) formalização e delimitação mediante lei complementar estadual; 
b) estrutura de governança interfederativa própria, nos termos do art. 8o desta Lei; e 
c) plano de desenvolvimento urbano integrado aprovado mediante lei estadual; 
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interfederativa que facilite a execução da FPIC do saneamento básico, e b) o conflito de atuação 

territorial entre a Suderf e os Comitês de Bacia sobre as questões afetas ao saneamento básico 

e aos recursos hídricos, matérias intimamente ligadas e que devem ser gerenciadas através da 

compatibilização de instrumentos de planejamento e gestão. 

Em relação ao primeiro desafio, conclui-se que a dicotomia gerada pela autonomia 

municipal e pelo interesse comum pode acarretar conflitos entre os atores políticos e 

fragmentação político-decisória para aplicação de políticas públicas de saneamento básico na 

RMF. É de difícil monta a congregação decisória de todos os envolvidos na RM estudada, sendo 

que as atenções geralmente são voltadas para os interesses locais e as decisões direcionadas 

para a consecução de suas próprias conveniências. Assim, urge a criação de instrumentos que 

proporcionem a solidificação de uma consciência cooperativa.  

A sedimentação da noção cooperativa, as normas regulamentadoras da gestão associada 

voluntária e a nova normatização da governança interfederativa compulsória são bons 

instrumentos para a efetivação proposta. Porém, apenas a letra fria da lei não deve ser suficiente 

para tal objetivo, na medida que mesmo sendo compulsoriamente reunidos para decidir sobre 

as políticas de saneamento básico, não poderão agir acertadamente se as arestas egoístas não 

forem aparadas. Assim, entende-se que alguns instrumentos devem ser criados, nos moldes 

daqueles já existentes na RMPA e, para a efetiva integração intergovernamental.  

Propõe-se para o primeiro desafio, então, a criação de um parlamento de discussões acerca 

das FPIC para a RMF, notadamente o saneamento básico, nos moldes do Parlamento 

Metropolitano da RMPA, que tem como membros o poder legislativo de cada Município. Deve-

se incluir a participação na RMF, contudo, dos demais atores políticos além do legislativo, bem 

como ser assegurada a participação de demais entidades que detenham poder decisório e 

conhecimento técnico sobre o saneamento básico e suas matérias correlatas (como o 

gerenciamento dos recursos hídricos) e que virão a contribuir sobremaneira para as discussões 

e deliberações que afetem a RMF. O poder executivo, o Conesan, as Comissões Regionais de 

Saneamento, os Conselhos Municipais, e os Comitês de Bacia poderão formar uma equipe 

multi-institucional adequada para a resolução dos conflitos de ordem regional, fomentando 

discussões que elevem a consciência coletiva dos municípios, para a aplicação de políticas de 

saneamento voltadas para a busca pela universalização dos serviços. Ademais, conclui-se pela 

importância do apoio técnico das pesquisas advindas de universidades, que constantemente 

trazem debates e realizam pesquisas acerca dos assuntos abordados, levantando questões 

científicas que podem auxiliar e servir de sustentação para a discussão e deliberação dos órgãos 

responsáveis pela governança.  
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É primordial que a resolução do desafio apontado desenvolva uma governança 

interfederativa em seu sentido político pleno. Para isso, o processo de formação de consciência 

política coletiva deve ser constante, com acompanhamento de todos os poderes envolvidos, 

num sistema de equilíbrio e harmonia, em atendimento ao que preconizava Montesquieu 

quando tratou do Sistema de Freios e Contrapesos dos poderes do Estado, e em conformidade 

com o art. 2º da Constituição Federal de 1988, que diz que os poderes são independentes e 

harmônicos entre si. Essa harmonia, contudo, deve ser constantemente fomentada através de 

discussões e propostas de congraçamento de todos, em prol do bem coletivo comum.  

O Parlamento Metropolitano da RMF pode ser o instrumento ideal para essa busca, pois 

ao compreender os interesses coletivos nos processos de gestão das FPICs é possível o avanço 

na governança dos serviços públicos de saneamento básico nas metrópoles. 

Quanto ao segundo desafio apontado, entende-se que as políticas públicas de saneamento 

básico deverão ser planejadas e implementadas sempre em consonância com o gerenciamento 

dos recursos hídricos, na medida em que os dois estão umbilicalmente ligados. Os principais 

órgãos dentro da estrutura organizacional da RMF responsáveis pelo gerenciamento citado são 

os Comitês de Bacia do Rio Cubatão do Sul e do Rio Tijucas, bem como a Diretoria de Recursos 

Hídricos da SDS. Por sua vez, a Suderf atua dentro do território dos municípios que a compõem.  

A aplicação de políticas públicas de saneamento básico decididas no âmbito da Suderf 

pode, então, conflitar com as decisões afetas aos recursos hídricos, deliberadas dentro de cada 

unidade territorial de bacia analisada, que no caso em estudo são duas.   

As experiências da governança metropolitana da RMPA mostram que é possível 

congregar os órgãos retratados num arcabouço institucional de gerenciamento que inclua os 

órgãos que têm ingerência sobre o saneamento básico e os recursos hídricos, no caso a autarquia 

intergovernamental e os comitês de bacia. 

Mesmo antes da governança interfederativa nas RMs - compulsória, nos moldes das 

normas vigentes-, através de experiências de associação voluntária consolidadas pelos 

consórcios públicos (ex: Pró-Sinos e Granpal) e pela atuação da Metroplan, se verifica que a 

proposição de uma interligação gerencial é a melhor solução para a resolução do desafio 

apresentado. Lá, o Consórcio Pró-Sinos tornou o Comitê de Bacia do Rio dos Sinos membro 

de seu conselho fiscal. Ainda, implantou um sistema de troca de informações e ações de defesa 

dos recursos hídricos, formalizado através de termo de cooperação. Ademais, o citado consórcio 

realizou estudos que contribuíram para a elaboração do 1º Plano de Recursos Hídricos da Bacia 

Hidrográfica do Rio dos Sinos, instrumento de recuperação e conservação da qualidade dos 

recursos hídricos. 
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Em relação ao planejamento regional naquele estado, encontra-se em fase de finalização 

o Plano Regional de Saneamento Básico (PRSB) abrangendo os municípios do Pró-Sinos, 

importante instrumento para aplicação de políticas públicas voltadas para o atendimento do 

princípio da universalização do atendimento. 

Ainda, a Metroplan, além de promover ações de integração relativas às FPICs, participa 

do gerenciamento dos recursos hídricos, atuando de maneira efetiva nos comitês de bacia 

hidrográfica. Exemplo dessa constatação se deu com a atuação provisória da Metroplan como 

Agência da Região Hidrográfica do Guaíba, executando em caráter provisório as funções de 

assessoramento técnico, elaboração de proposições e demais atribuições legais afetas as 

agências de bacia.   

Para esse desafio, assim, concluiu-se que a proposição de ingerência da Suderf no sistema 

de gerenciamento dos recursos hídricos, atuando como agência de bacia provisória (nos moldes 

da Metroplan), parece a decisão mais acertada para que se tenham resultados mais efetivos em 

relação às políticas de saneamento em consonância com os recursos hídricos. O Estatuto da 

Metrópole prevê essa possibilidade, quando propicia a realização de acordos cooperativos entre 

órgãos que atuam nas esferas das FPICs, inserto no art. 6º, inc. XIII e XIV.  

Também se propõe a inclusão dos Comitês de Bacia nas discussões e decisões afetas ao 

saneamento dentro do PDUI, como membro da câmara temática ou comissão especializada que 

discutirá as questões ligadas à essa FPIC. Dessa forma, estarão garantidos o pleno planejamento 

e a efetiva governança focada nos interesses de toda a RM, quando os envolvidos no processo 

de universalização do atendimento possam opinar e deliberar sobre as questões de seu interesse. 

Molda-se, aqui também, pelas experiências de inclusão desses comitês dentro da estrutura 

consorciada na RMPA, fato que denota uma já consolidada atividade que contemple todas as 

expertises sobre o tema. 

Existe ainda outra possibilidade para estancar qualquer rompimento estrutural quanto ao 

planejamento regional. É o caso, da necessidade de elaboração de um plano regional de 

saneamento nos moldes do realizado pelo Consórcio Pró-Sinos. Contudo, a nova disposição do 

PDUI contida no Estatuto da Metrópole deve sanar essa lacuna, já que esse instrumento deve 

traçar as diretrizes para o desenvolvimento urbano da RMF, através de constante processo de 

planejamento. Aqui se ressalta, por final, que o PDUI deve conter todos os aspectos ligados ao 

saneamento básico e as ações a serem tomadas para o pleno desenvolvimento dessa FPIC.  

Traçadas essas características, convém finalizar que a governança interfederativa na 

RMF encontra-se em estágio embrionário de atuação. As atas do Coderf, órgão estrutural da 

Suderf, dão conta de que há muito caminho a ser trilhado. Em relação à FPIC do saneamento, 
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não há qualquer deliberação que registre ações de planejamento e gestão. Espera-se, porém, que 

em breve esse assunto entre em pauta, dada a necessidade de se estabelecerem políticas públicas 

voltadas para o pleno atendimento do serviço à população envolvida, diante da realidade 

apresentada. Os desafios a serem enfrentados no futuro devem trazer a lume a necessidade de 

consciência coletiva, principalmente quando da tomada de decisões que afetem o interesse 

regional. A prevalência do interesse comum e regional sobre o local deve estar sempre latente 

aliada ao constante planejamento e a efetiva governança no sentido de se buscar alternativas 

para o déficit atual observado no setor. 

Não é desacertado entender que a governança interfederativa é o caminho ideal para que 

se busque o equilíbrio nas políticas públicas que venham atender a promoção de um ambiente 

salutar a todos os habitantes da RMF e a busca incessante pela universalização de acesso aos 

serviços de saneamento básico, culminando com o amplo atendimento ao direito à saúde e, por 

consequência, ao direito à dignidade humana. 

 Finalmente, cabe registrar que no decorrer do estudo surgiram questões relevantes sobre 

a governança interfederativa nas RMs mas que, por fugirem do escopo principal do trabalho e 

por demandarem um olhar mais aprofundado, não foram tratadas de maneira exaustiva, sendo 

a seguir destacadas para reflexão e futuramente servir de ponto de partida para eventuais outros 

estudos. 

 Em primeiro lugar, verificou-se a importância do melhor aproveitamento possível das 

dotações orçamentárias afetas à FPIC na execução das políticas públicas de saneamento básico 

na RMF, na medida em que além de se tratar de princípio implícito em qualquer administração 

pública, vem destacado como objetivo principal da RMF na LC 636/2014, em seu art. 2º. 

 Esses recursos, advindos de dotações orçamentárias do Estado e Municípios-membros, 

transferências da União, receitas decorrentes de operações de créditos, financiamentos, auxílios 

e subvenções (conforme o art. 19 da citada lei), deverão ser utilizados para a execução de obras 

e demais atividades que afetem, no caso, a FPIC do saneamento básico. Porém, dificuldades 

poderão surgir quando da deliberação sobre a distribuição de tais subsídios a toda a RM de 

maneira equilibrada, sem abrir caminho para disputas entre os Municípios, que podem sentir-

se prejudicados com o direcionamento para um determinado município em detrimento de outro. 

 Dessa forma, entende-se necessário maiores estudos quanto à questão, já que a 

regulamentação da questão orçamentária na RMF é tema urgente, principalmente pela ausência 

da criação de um fundo orçamentário metropolitano, solução que poderá evitar maiores 

conflitos em relação a esse ponto. 
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 Outro destaque que deve ser dado em relação ao poder concedente para a prestação dos 

serviços de saneamento básico na RMF, na medida em que o STF no julgamento da ADI 

1842/RJ foi claro ao afirmar que a titularidade e o poder concedente dos serviços públicos de 

interesse comum são de responsabilidade do órgão colegiado, no caso, a Suderf. Hoje, com a 

nova legislação e considerando-se o interesse comum que possui o saneamento básico, qualquer 

decisão que envolva esse serviço público deve ser tomada após análise e aprovação do 

Coderf/Suderf, já que este detém o poder concedente na RMF. Porém, até o momento não há 

regulamentação específica de como se dará essa decisão dentro do órgão colegiado. 

Tal prerrogativa dada ao órgão metropolitano pode pôr em cheque a autonomia municipal, 

se não houver regulamentação que defina de maneira pormenorizada como se decidirá essa 

questão, devendo ser respeitado o interesse regional da metrópole sem atingir a autonomia 

municipal.  

Ademais, pode também haver consequências quanto à decisão de qual o modelo adequado 

(por empresa estadual, municipal, empresa privada, consórcio público ou parceria público-

privada) para a prestação do saneamento, bem como qual prestador de serviço atuará em 

determinado município ou região, na medida em que atualmente na RMF os serviços são 

prestados tanto pela Casan, como por serviços municipais (Samaes). 

Sobre a prestação do saneamento básico ser realizada tanto pela iniciativa privada quanto 

pela pública, nos remete a questões sobre qual seria o modelo ideal para atuar dentro de uma 

RM, já que ali os interesses serão regionalizados, comuns. Dessa forma, surgirão demandas no 

sentido de se avaliar qual o melhor modelo, se prestado através da participação privada, 

prestação pública municipal ou através da Casan, que possui a prestação da maioria dos 

municípios estudados. 

Diversos são os pontos positivos e negativos sobre o dilema, destacando-se aqui a questão 

sobre qual o modelo ideal para se atingir a universalidade do atendimento. Em tese, a iniciativa 

privada, modelo de prestação voltado para a obtenção de lucro, pode contrapor ao ideal de 

alcance social que o saneamento deve atingir dentro da RM, já que pode direcionar seus 

esforços para os municípios mais abastados e cuja população possui meios para pagar a tarifa, 

renegando a atuação nos municípios deficitários. 

Já a prestação dos serviços pelo poder público traça caminhos que indicam sua motivação 

social quando da prestação dos serviços, o que pode contribuir em maior intensidade para a 

busca pela universalização na RMF, na medida em que tem sua atuação voltada de maneira 

mais evidente ao objetivo social em detrimento do viés econômico e em função exclusivamente 

do lucro a ser obtido pela prestação.  
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As questões acima pontuadas são questões atuais, necessitando do aprofundamento 

adequado para se traçar caminhos eficientes evitando, assim, prejuízos aos municípios 

integrantes e ao bem-estar e qualidade de vida da população da RMF. 
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