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PRESTAÇÃO REGIONALIZADA E NOVO MARCO LEGAL 
DO SANEAMENTO: O LONGO CAMINHO ENTRE A LEI 
E SUA IMPLEMENTAÇÃO1 

Após quase dois anos da sanção, em 15/7/2020, da lei 14.026, é possível melhor avaliar virtudes e problemas do novo marco 

legal do saneamento. Neste artigo, aborda-se um ponto crucial para viabilizar a universalização dos serviços de água e esgoto: o 

incentivo à regionalização dos serviços.

A despeito de a prestação regionalizada existir no setor desde o PLANASA, do final da década de 1960, o novo marco legal 

trouxe mudanças relevantes nesse conceito, com impactos que podem ser bem profundos na forma como o saneamento se or-

ganiza, em todos os componentes de sua gestão – planejamento, regulação, fiscalização, controle social e prestação. E, embora a 

regionalização seja um componente central no modelo de prestação proposto pelo novo marco, é possível seguir no seu caminho 

sem aderir ao modelo único (concessão privada regional) preconizado pela política pública atual.

É preciso ter em conta que, entre a normatização feita pela lei – e seus decretos – e a implementação da política pública, 

há um longo caminho. Nesse sentido, a questão federativa é muito relevante, pois os implementadores da política são estados 

e municípios, que nem sempre se alinham aos objetivos preconizados pelo Governo Federal. A análise das leis estaduais que já 

foram promulgadas, em que se observam diferentes abordagens da regionalização, ajuda a entender um pouco mais como está 

sendo feita essa etapa de implementação.

1. HISTÓRICO DA PRESTAÇÃO REGIONALIZADA
A prestação regionalizada é uma característica do setor de saneamento no Brasil desde a criação das companhias estaduais 

de saneamento básico (CESBs) nos anos 1960 e 1970, no âmbito do Planasa (Plano Nacional de Saneamento).  Ainda que tenha se 

mantido a titularidade dos serviços de saneamento com os municípios, incentivou-se a gestão associada desses com os estados 

e a concessão dos serviços para as CESBs através do condicionamento de acesso a recursos do FGTS. 

A titularidade dos municípios responde a um reconhecimento dos interesses locais presentes nos serviços de saneamento. 

Esses interesses são ligados aos papéis do abastecimento de água e da coleta e do tratamento de esgoto no desenvolvimento 

urbano. Há ainda a percepção de que o acesso água é uma preocupação essencial de cada lugar, sendo sua disponibilidade um 

dos fatores essenciais na fundação de povoados e cidades. Mas também é destacada a existência de interesses comuns entre 

distintas localidades. Isso ocorre quanto ao uso compartilhado de recursos hídricos (instalações operacionais, impactos nas ba-

cias etc.). E se verifica também na busca de maior escala na prestação, visando tanto uma maior eficiência econômica quanto 

1 Letícia Barbosa Pimentel e Marcelo Trindade Miterhof são economistas de carreira do BNDES. O texto é uma opinião pessoal e não reflete 
necessariamente a opinião do banco. 
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acomodar subsídios cruzados entre áreas mais rentáveis (“filé”) para outras sem rentabilidade (“osso”). Com isso, se favorece a 

sustentabilidade econômico-financeira na busca da universalização dos serviços, isto é a expansão das redes e dos serviços em 

localidades menos densas e/ou menos ricas.

O resultado é a estrutura até há pouco observada no setor: a titularidade permanece predominantemente com os municípios, 

mas as CESBs, que são controladas por governos estaduais, são responsáveis pela maior parte da prestação dos serviços de água 

e esgoto – mesmo após às recentes concessões ao setor privado -, operando grandes áreas sob a lógica “filé com osso”. 

Tal modelo trouxe avanços principalmente nos serviços de abastecimento de água, porém não deu conta de avançar signifi-

cativamente na coleta e no tratamento de esgoto. Além disso, persistem desigualdades regionais e sociais no acesso aos serviços 

de saneamento: o déficit se concentra nas regiões Norte e Nordeste, e nas faixas de renda mais baixas, além de o acesso em áreas 

rurais estar muito abaixo daquele encontrado nas áreas urbanas. É o que mostra a figura 1.  

Figura 1 – Cobertura dos serviços de água e esgoto no Brasil

Fonte: SNIS (2020)

Tal diretriz de prestação regionalizada também serviu de base para o Programa de Estruturação de Projetos do BNDES, iniciado 

em 2016. A maior parte dos projetos da carteira segue a lógica de regionalização, alguns deles inclusive tomando a área de atuação da 

CESB como ponto de partida para o desenho da concessão ou parceria público privada. Recentemente, foram levados a leilão projetos 

que visam conceder os serviços de água e esgoto em 74 dos 102 municípios de Alagoas, incluindo um bloco com a região metropolitana 

de Maceió; de 49 municípios dos 65 municípios da área de atuação da Cedae no Rio de Janeiro, incluindo a região metropolitana da ca-

pital; e de toda área urbana do Amapá. Todos os projetos visam a universalização dos serviços de água e esgoto na área de concessão.
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2. REGIONALIZAÇÃO NO NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO
O novo marco legal modificou a definição de prestação regionalizada que vigia desde 2007, quando foi promulgada a Lei 

11.445. O uso do mesmo termo para distintos conceitos, porém, acabou por escamotear uma profunda mudança que se pretende 

operar no setor em relação ao exercício da titularidade. Ao mesmo tempo, também revela o modelo de prestação que pretende 

ser incentivado pelo novo marco, principalmente se feita uma leitura sistêmica das principais mudanças legais realizadas. Esses 

dois pontos serão abordados nas seções a seguir. 

2.1 Principais conceitos

Até a promulgação da Lei 14.026/2020, a prestação regionalizada era definida na Lei 11.445 como a prestação dos serviços 

por um único prestador em dois ou mais municípios, com uniformidade de fiscalização e regulação, e compatibilidade de plane-

jamento. Na prática, esse tipo de prestação caracterizava principalmente a atuação das companhias estaduais de saneamento 

básico (CESBs), que prestavam os serviços através de contratos individuais com cada município, que decidiam isoladamente 

sobre a melhor forma de prover saneamento para sua população. 

A lei nº 14.026/2020, que modificou a lei nº 11.445/2007 trouxe três grandes mudanças no conceito de prestação regionali-

zada. A primeira foi estabelecer as formas que a regionalização pode assumir. A segunda foi determinar que, uma vez instituída 

a regionalização, a adesão a uma estrutura de prestação regionalizada é um dos requisitos para que uma região tenha acesso a 

recursos federais, orçamentários ou de crédito. Assim, mesmo sem mudar a priori a titularidade dos serviços, que segue sendo 

do município primordialmente, o novo marco cria um incentivo grande para que adesão à estrutura de prestação regionalizada. 

E a terceira estabelece como deve se dar as relações interfederativas entre municípios e estados dentro da estrutura de regiona-

lização.

O conceito aparentemente trazido pela lei 14.026 e ratificado pelo Decreto nº 10.588, de 24/12/2020, estabelece que a es-

trutura de prestação regionalizada deve assumir uma das três formas:

i) Região metropolitana (RM), aglomeração urbana ou microrregião (MR), instituídas por lei complementar, regidas 

pelo Estatuto da Metrópole (lei 13.089/2015), devendo conter municípios limítrofes, e cuja adesão dos municípios é 

compulsória; 

ii) Unidade regional (UR), instituída pelos estados por meio de lei ordinária, contendo municípios não necessariamente 

limítrofes, visando dar viabilidade econômico-financeira à operação dos municípios menos rentáveis, cuja adesão dos 

municípios é voluntária; e 

iii) Blocos de referência, semelhantes às UR, criadas pelo governo federal, caso os estados não instituam as duas pri-

meiras formas de prestação regionalizada, cuja adesão dos municípios é também voluntária.

Estabelecida a estrutura de prestação regionalizada, em uma das três formas acima, estado e municípios devem exercer a 

titularidade dos serviços de forma compartilhada, através do colegiado interfederativo previsto na estrutura escolhida.

Esse aspecto está bem explicitado na nova redação dada ao artigo 50 da Lei 11.445/2007, que condiciona o acesso a recursos 

federais a: estruturação da prestação regionalizada (inciso VII); à adesão dos titulares dos serviços a estruturação estrutura de 

governança correspondente, nos casos de unidade regional de saneamento básico, blocos de referência (inciso VIII); e à constitui-

ção da entidade de governança federativa no prazo de 180 dias da instituição da estrutura de prestação regionalizada (inciso IX). 

Fica explícito que a governança interfederativa é a parte crucial da estrutura de regionalização. Os diversos municípios 

titulares dos serviços, em conjunto com o estado, ente ao qual a lei deu o poder precípuo de instituir as estruturas de prestação 

regionalizadas, deverão decidir em conjunto sobre os serviços de saneamento. A regionalização acaba se dando principalmente 
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no exercício da titularidade, que deixa de ser feito isoladamente pelos municípios. Isso tem consequências para a prestação e a 

forma como ela se organiza, mas não só. Outros componentes da gestão do saneamento também devem ser afetados. 

Em relação à prestação, caso haja delegação dos serviços, o contrato pode ser realizado pelo colegiado de governança in-

terfederativa ou pelo estado, caso os municípios o deleguem essa atribuição. Ou seja, no caso das estruturas de regionalização, a 

relação contratual do prestador dos serviços com os titulares não deve se dar mais de maneira pulverizada, mas sim centralizada 

na entidade de governança interfederativa ou no estado.

Ademais, como o exercício da titularidade está sendo regionalizado, também o são os demais componentes da gestão do 

saneamento – planejamento, fiscalização, regulação e controle social. Isso é reforçado por dispositivos da lei 14.026, que esta-

belecem que o planejamento e a regulação podem ocorrer de maneira regionalizada. E também pelas leis promulgadas pelos 

estados, que regionalizaram em geral todos os componentes da gestão do saneamento, como será visto.  

2.2 Prestação regionalizada na Lei 14.026: o modelo de prestação desejado

Para compreender como esse novo conceito de prestação regionalizada se articula com o modelo de prestação incentivado 

pelo novo marco legal, é necessário fazer uma leitura sistêmica de seus dispositivos mais relevantes.

A lei 14.026 também modificou a lei 11.045 e a lei 11.107 para vedar a celebração de novos contratos de programa destina-

dos à prestação de serviços públicos de saneamento básico. Os contratos de programa são o principal instrumento contratual 

utilizado pelas CESBs, os quais prescindiam de realização de licitação para sua formalização, conforme estabelecido pela Lei dos 

Consórcios Públicos até então. Assim, novos contratos de prestação dos serviços para entidade que não integre a administração 

do titular deverão ser feitos mediante contrato de concessão, isto é, necessariamente por meio de licitação. 

O artigo 16 da lei 14.026 – que previa a possibilidade de as CESBs até 31/3/2022 estenderem os contratos de programa 

vigentes e regularizarem as prestações de fato por mais trinta anos – sofreu veto presidencial. Esse artigo tinha sido um dos 

elementos centrais nas negociações no Congresso Nacional para viabilizar a aprovação do novo marco legal, depois de duas MPs 

terem caducado em 2018.

Além disso, os contratos de programa em vigor precisaram ser aditados para prever a metas de universalização em confor-

midade com o artigo 11-B da Lei nº 11.445 - de 99% de atendimento em água e 90% de atendimento em coleta e tratamento de 

esgoto -, com prazo até 2033, podendo se estender até 2040. Os prestadores precisaram comprovar a capacidade econômico-fi-

nanceira de atender a essas metas, sob pena de seus contratos tornarem-se irregulares. 

A comprovação de capacidade econômico-financeira é obrigatória para contratos realizados sem licitação – isto é, os con-

tratos de programa – e, portanto, atinge principalmente as CESBs. Para os prestadores privados, essa comprovação é opcional, 

cabendo ao município dar solução ao atingimento das metas estabelecidas na lei, caso o contrato com o privado não seja aditado. 

E para a prestação municipal direta, é dispensada. 

Esse processo de comprovação econômico-financeira findou recentemente, com a divulgação pela ANA das empresas que 

tiveram sua capacidade atestada e aquelas que não passaram no crivo estabelecido pelo Decreto 10.710, de31 de maio de 2021. A 

maior parte das empresas que iniciou o processo teve sua capacidade econômico-financeira atestada. Algumas empresas sequer 

iniciaram o processo, o que é tido como não comprovação de sua capacidade. A consequência é a declaração de irregularidade 

dos contratos, fato que pode ensejar sua caducidade e não permite, por exemplo, obtenção de financiamentos. 

Em suma, a constituição das estruturas de prestação regionalizada ocorre no seguinte contexto: (i) fim do contrato de pro-

grama; (ii) condicionamento de acesso a recursos federais à estruturação de prestações regionalizadas; e (iii) obrigatoriedade de 

comprovação econômico-financeira das CESBs de obter a universalização, sob a pena de seus contratos (em todo ou em parte) 

se tornarem irregulares, por meio de um processo complexo e trabalhoso.
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Assim, é possível concluir que o modelo de prestação de serviços incentivado pelo novo marco legal é o da concessão privada 

regionalizada. Há, porém, um movimento ambíguo na forma como a lei busca implementar esse modelo. 

De um lado, busca-se ampliar a participação privada, principalmente nas áreas de prestação das CESBs, o que já ocorria 

voluntariamente desde 2016 nas estruturações de projeto e foi forçosamente acentuado pelo fim da possibilidade de firmar novos 

contratos de programa e pelo complexo processo de comprovação de capacidade econômico-financeira para obter a universali-

zação.

De outro, foi dado maior poder ao estado, principal acionista das CESBs, na definição da estrutura de prestação regionalizada. 

O estado - que já tinha um papel relevante em vários modelos de prestação - passa a ter um papel ainda mais proeminente, sendo 

o ente que deve constituir a regionalização e participando da entidade interfederativa – em geral com uma parcela de 40% dos 

votos do colegiado - que deve decidir sobre a gestão dos serviços de saneamento. 

Isso já tinha sido estabelecido pelo Acórdão do STF referente à ADI 1842 que trata de regiões metropolitanas e microrregiões. 

A nova lei reforça a necessidade desse tipo de governança e a estende às unidades regionais de saneamento e aos blocos de re-

ferência. Como visto na seção 1, há muitos interesses comuns no saneamento que justificam o compartilhamento da titularidade, 

e uma visão integrada – espacial e politicamente – dos serviços. Não obstante, a disputa entre interesses local e regional é antiga 

no saneamento e não sem razão. A dimensão local dos serviços é relevante, por exemplo, na implementação das obras, que ocor-

rem no espaço geográfico do município. Ainda que a regionalização não tenha alijado os municípios do espaço decisório sobre 

as políticas públicas, é necessário que as entidades de governança interfederativas de fato sejam um fórum de todos os entes. 

Caso seja, pode inclusive fortalecer os pleitos municipais, que terão um espaço organizado para tratar do tema do saneamento, 

podendo inclusive se articular com outros entes municipais.

A combinação desses fatores, em conjunto com as diferentes realidades do setor de saneamento no país, ocasiona diferentes 

formas de cumprir a exigência de ter uma estrutura de prestação regionalizada. Cada estado, juntamente com os municípios, 

busca adequá-la ao modelo pensado para seus serviços de saneamento, que são tão diversos quanto as diferentes realidades do 

setor no país. O papel dos municípios, apesar de ter sido bastante reduzido com esse novo conceito de prestação regionalizada, 

pode ser relevante nos casos em que há necessidade da sua adesão à estrutura de regionalização.

3. A IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO MARCO LEGAL NOS ESTADOS
3.1 Leis de regionalização estaduais e suas características

De acordo com um painel de monitoramento mantido pela Abcon2 (Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de 

Serviços Públicos de Água e Esgoto), em 01/02/2022, vinte estados tinham leis ou projetos de lei (PL) já formulados: Roraima, 

Amazonas, Rondônia, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Goiás, Mato 

Grosso, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Quatorze estados (AM, RR, MA, PI, CE, RN, PB, PE, SE, BA, GO, ES, PR e SC) optaram por instituir microrregiões (MR) e/ou 

regiões metropolitanas (RM). Bahia e Santa Catarina já o tinham feito no passado, sem necessariamente ter preocupação com a 

viabilidade econômico-financeira de investir para universalizar os serviços de saneamento, o que pode ensejar ajustes no futuro. 

No Espírito Santo, foi criada apenas uma única microrregião (no Amazonas, também), mas há duas câmaras temáticas com 

poderes deliberativos para assuntos aprovados por dois terços do colegiado regional. Uma é formada pelos 24 municípios que 

 

 

2 https://www.abconsindcon.com.br/noticias/painel-de-monitoramento-da-implementacao-do-novo-marco-legal/
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têm serviços locais e a outra abrange os demais 54 municípios do estado. Apesar de o estado só ter uma estrutura de regionaliza-

ção, tal governança permite que sejam tomadas decisões distintas e mais apropriadas a cada tipo de prestação. O Espírito Santo 

é o único caso com tal estrutura de governança.

Seis estados (RO, AL, MT, MG, SP e RS) optaram por unidades regionais (UR) de saneamento, que em alguns casos convivem 

com a existência prévia de regiões metropolitanas, como em Alagoas e São Paulo.

O Rio de Janeiro e o Amapá não emitiram ainda suas leis de regionalização, mas estruturaram concessões com apoio do 

BNDES em processos anteriores à lei 14.026. O Decreto nº 10.588/2020 estabeleceu que concessões realizadas nessas condições 

podem seguir tendo acesso a recursos público federais, ainda que não estejam regionalizados nos termos da lei. No Amapá, a lei 

de fato não parece necessária, pois o projeto que foi leiloado abrange toda área urbana do estado. 

No Rio, parte dos municípios ficaram com a Cedae ou têm prestação local municipal e por ora não têm uma estrutura de 

regionalização a qual possam aderir.  Como consequência, o acesso a recursos federais fica inviabilizado.

Além do Amapá, do Acre e do Rio de Janeiro, em 03/11/2021, segundo o painel da Abcon, complementados por informações 

dos estados, não tinham leis aprovadas ou em tramitação na assembleia legislativa mais três estados: Pará, Tocantins, Mato 

Grosso do Sul.  O Distrito Federal está dispensado de fazer tal lei. 

Dos cinco componentes da gestão do saneamento, a maior parte das leis prevê como função da estrutura de prestação regio-

nalizada quatro deles: planejamento, fiscalização, regulação e prestação dos serviços. Em poucos casos, como no Piauí, há men-

ção direta à função de controle social, mas as leis apontam como parte da governança de cada MR a criação de Conselho Partici-

pativo, que previamente às demais instâncias (comitê técnico e colegiado interfederativo) apreciam matérias, fazem proposta e 

consultas púbicas, tendo representantes da sociedade civil indicados pela assembleia legislativa e pelo colegiado interfederativo.

Há exceções. São Paulo excluiu a prestação das funções de suas URs. No Mato Grosso, não há menção a que funções cabem 

às URs. O estado não tem CESB. Em Santa Catarina cada região metropolitana deve definir que componentes incluir, mas na de 

Florianópolis não são mencionadas as funções de regulação e fiscalização. Não há mecanismos de controle social previsto nos 

seguintes estados, que criaram URs: Rondônia, Alagoas, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Em Sergipe, a lei que cria as MRs tam-

bém não faz menção ao controle social.

Tal ponto é relevante, pois, ainda que o novo marco legal do saneamento enfatize a prestação regionalizada, alguns de seus 

dispositivos de fato mencionam a possibilidade de regionalizar outros componentes de sua gestão: planejamento, regulação, 

fiscalização e controle social. Os estados de fato foram nessa direção de regionalização das funções da gestão do saneamento 

como um todo. Esse movimento pode beneficiar a confluência de planejamento, regulação e prestação. Pode também dar escala 

para as últimas duas funções e possibilitar que municípios menos capacitados melhor as exerçam em conjunto com os demais.

Em relação à divisão de poderes entre estados e municípios nas entidades de governança das estruturas de regionalização, 

predomina um peso político elevado dos governos estaduais. Em quase todos os casos, a participação do estado no total de votos 

do colegiado regional é de pelo menos 40%, sendo o restante divido pelos municípios conforme a população. As exceções são 

Minas Gerais (15% para o governo estadual), Rio Grande do Norte (35%) e Santa Catarina, onde ao menos na RM de Florianópolis 

o estado tem 25%. No Mato Grosso, diz que se seguirá a lei 13.089/2015 (Estatuto da Metrópole), mas não menciona o número 

de votos de cada ente federativo.

Em alguns estados, isso é mitigado por dispositivos que buscam preservar a autonomia dos municípios que realizam presta-

ção isolada. Nos casos em que a opção foi por microrregião (MR), em geral há uma previsão de que a prestação isolada pode ser 

autorizada pelo colegiado, desde que não comprometa a universalização e que não cobre outorga. No Ceará e em Pernambuco, 

a prestação isolada é permitida, sem a necessidade de aprovação do colegiado, para municípios em que haja prestação local há 

pelo menos dez anos. 
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No Piauí, no Amazonas e no Mato Grosso, cujas capitais são concedidas para a iniciativa privada, Teresina, Manaus e Cuiabá 

não fazem parte das microrregiões ou unidades regionais instituídas (onze MRs no primeiro caso, uma MR no segundo e quinze 

URs no último). No entanto, conforme estabelecido pelo Decreto 10.588/2020, contratos de concessão anteriores ao novo marco 

legal não estão submetidos ao condicionamento de acesso a recursos federais à estruturação de prestação regionalizada. Nesses 

estados torna-se ainda mais difícil que a estrutura de regionalização seja identificada com o projeto de concessão regional, uma 

vez que os municípios já concedidos seriam peças-chave do modelo de subsídio cruzado necessário para realizar novos projetos.

A grande maioria das leis incluem na estrutura regional os serviços de água e esgoto, agregando em muitos casos o de dre-

nagem. Há ainda alguns casos (AM, RO, GO, MG e SC) em que também se inclui os serviços de resíduos sólidos urbanos (RSU). 

Minas Gerais é o único caso em que a regionalização foi instituída separadamente para RSU e para os demais componentes do 

saneamento.

É importante notar que o acesso a recursos federais para RSU também depende de instituição de regionalização dos serviços, 

o que torna preocupante o fato de que são poucos os estados que se preocuparam com isso. Da mesma forma que os serviços 

de água e esgoto, porém, os contratos precedidos de licitação (sejam em acordo com a Lei 8.987 ou com a Lei 8.666) realizados 

antes da data do Decreto 10.558/2020, ficam dispensados de comprovar os requisitos de regionalização para acesso a recursos 

federais. 

Além disso, a lógica de regionalização dos serviços de RSU se baseia em fatores distintos – como a logística, a distância entre 

os municípios e o aterro sanitário – do que a dos serviços de água e esgoto. Ainda que os serviços possam ser organizados de 

maneiras distintas, mesmo estando dentro da mesma estrutura de regionalização, é importante observar se isso de fato será feito. 

3.2 Regionalização, modelos de negócios e relações interfederativas

As leis de diversas formas explicitam o uso de subsídios cruzados e/ou a busca da universalização dos serviços de sanea-

mento. Em alguns estados, esse é o cerne da divisão em microrregiões ou unidades regionais. Por exemplo, em Pernambuco 

foram criadas duas MRs: a menor agrega Petrolina e mais 23 municípios e a maior junta Recife mais 160 municípios. Essa lógica é 

facilmente identificável também em Alagoas, no Rio Grande do Norte e no Paraná. Há ainda estados, casos de Roraima, Rondônia 

e Amapá, que há apenas uma MR ou UR, notabilizando a dependência da maior parte dos municípios em relação a alguns poucos, 

incluindo a capital, para possuir sustentabilidade econômico-financeira.

Além disso, diversas leis indicam que a prestação isolada pode ser autorizada pelos colegiados das microrregiões, desde que 

não prejudiquem a busca pela universalização. Ainda que o objetivo seja cumprir um requisito para seguir tendo acesso a recursos 

federais, o regramento dessa questão é um indicativo de que a lei 14.026 está induzindo essa preocupação no setor. No entanto, 

parece claro que a forma de se adaptar seguirá sendo múltipla.

A opção majoritária por instituir microrregiões provavelmente está relacionada à   dispensa da necessidade de adesão indivi-

dual dos municípios. Nessa opção, cabem variados modelos, conforme observado nas diversas leis analisadas. A continuação da 

operação das CESBs – incluindo a possibilidade de ser considerada prestação direta, por exemplo, como explicita a lei paraibana -, 

a coexistência de prestação isolada (pública ou privada) e a concessão à iniciativa privada, provavelmente de forma regionalizada. 

Há também variantes dessas possibilidades: a criação de subsidiárias das CESBs e a venda de seu controle acionário, além da 

conjugação de distintos modelos. Nesse modelo, em que a adesão do município é compulsória, há o desafio de de fato tornar o 

colegiado interfederativo uma instância de decisão conjunta, e não de predomínio do estado.

A opção por URs em São Paulo e no Rio Grande do Sul parece estar ligada à atuação de suas CESBs, uma vez que em ambos 

os casos uma das URs estabelecidas coincide exatamente com a área de prestação de cada companhia. Com isso, pode ser faci-

litada a possibilidade de privatizá-las via venda de controle acionário, o que no RS já foi manifestado pelo governador, apesar do 
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IPO previsto para o início desse ano não ter ido à frente. Como a área de abrangência das CESBs inclui municípios não contíguos, a 

UR é necessária para agregá-los em uma só estrutura regional. Em SP, a primeira das quatro URs corresponde aos 370 municípios 

operados pela Sabesp. No RS, por ora foi criada uma UR, que corresponde aos municípios da Corsan, estando em tramitação a 

criação de estruturas regionais para os demais municípios. 

Nesses casos, em especial nas Unidades Regionais que estão fora da área de concessão das CESBs, o desafio está em in-

centivar a adesão dos municípios. Muitos não acessam recursos federais e, portanto, o condicionamento de acesso a recursos 

não tem efeito. Caso não percebam melhorias diretas na gestão dos serviços decorrente a adesão à estrutura de regionalização, 

dificilmente o farão.

Em Alagoas, o processo de concessão à iniciativa privada já ocorreu na RM de Maceió também para outros dois blocos de 

municípios, organizados através de URs. Talvez a opção por URs visasse evidenciar politicamente que houve adesão voluntária 

dos municípios de todos os municípios, incluindo os 25 dos 102 do estado, que tinham serviços locais. As adesões voluntárias 

tinham sido negociada no processo de estruturação das concessões, que conta com o apoio do BNDES.

Pode também ter pesado na decisão do governo estadual o tipo de lei exigido. Para criar URs, basta uma lei ordinária, cuja 

aprovação requer maioria simples, isto é, dos parlamentares presentes. As microrregiões (MR) exigem lei complementar: aprova-

ção por maioria absoluta, i.e., do total dos deputados, independentemente do número de presentes na sessão. No entanto, vinte 

e oito municípios alagoanos, incluindo Arapiraca, o segundo maior do estado, acabaram deixando de fazer parte dos blocos de 

concessão regionalizada pouco antes dos leilões. Somente o bloco da região metropolitana de Maceió (RMM), leiloado primeiro, 

contou com todos os municípios previstos. Porém em uma RM, bem como em uma MR, a adesão dos municípios não é voluntária 

e a decisão sobre o projeto cabe ao colegiado interfederativo. A capital Maceió não votou pela aprovação do projeto. 

A tabela 1 a seguir relaciona as formas de regionalização escolhidas com os modelos de negócio até o momento sinalizados 

pelos estados.

Tabela 1 – Formas de regionalização versus modelos de negócios

* Mato Grosso não tem CESB.

Como se vê, a opção por unidades regionais está em geral ligada ao objetivo de fazer concessões regionalizadas sem a 

continuidade da CESB. A escolha de usar as estruturas interfederativas já previstas anteriormente e sem relação específica com o 

saneamento (microrregiões e regiões metropolitanas) está mais associada à manutenção das CESBs, mesmo que apenas em par-

te da prestação atual. Mas essa correlação não é estrita. Os modelos híbridos (Paraíba e Ceará) também optaram por MRs e RMs. 

Ademais, no Rio de Janeiro, a continuidade da CESB é decorrente da não adesão de 16 dos municípios atendidos pela Cedae. São 

Paulo optou por criar URs, mas a privatização da Sabesp não está decidida. Em Minas Gerais e Roraima há planos de privatização 

da empresa ou concessão dos serviços, mas isso tampouco está decidido.

Concessão regionalizada 
sem continuidade da CESB

Concessão regionalizada 
com continuidade da CESB 

em parte da prestação

Continuidade da CESB 
sem previsão de conces-

são regionalizada

Microrregião/região 
metropolitana

PB, CE,  AL
AM, RR, MA, PI, PE, SE, BA, 
GO ES, PR, PA, MT, RN e SC

Unidades regionais de 
saneamento

MT* e RS SP

Sem lei de regionalização 
por ora

AP RJ AC, TO, MS
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3.3 Modelo Único?

Uma preocupação prática de cada estado é seguir tendo acesso a recursos federais. O novo marco e a execução das políticas 

públicas usaram esse interesse para incentivar a regionalização, numa visão que liga esse tipo de organização a um modelo de 

negócio específico - a concessão dos serviços, de maneira regional.

Porém não necessariamente a criação das estruturas regionais levará à concessão dos serviços. Primeiro, apesar de a União 

ser responsável por elaborar a política federal de saneamento, sua implementação se dá por estados e municípios, que muitas 

vezes têm visões e interesses distintos do governo federal. Em segundo lugar, como foi visto, a nova lei reforçou o poder de 

estados, que são os controladores das CESBs. O que a análise das leis estaduais e sua diversidade mostra é que o desejo de um 

modelo único dificilmente será alcançado.

A maior parte dos estados em que estão as 13 CESBs3 capazes de acessar o crédito do BNDES e da CEF já tem lei de regio-

nalização promulgada ou em tramitação. A regionalização não deve ser problema para nenhuma dessas empresas. Entretanto, 

subsistem algumas preocupações.

A maior preocupação é que a exigência para acessar recursos federais de que o titular dos serviços de cada localidade faça 

parte de uma estrutura de prestação regionalizada seja tomada de forma estrita, isto é, considerando que cada estrutura precise 

coincidir com uma prestação unificada.

A principal dificuldade será fazer com que isso se configure na prática em todo o país. Em estados menores, como o Amapá, 

isso pode se mostrar possível, criando uma ou mais concessões regionalizadas abrangendo todo o estado.

Mas um caso como o de Alagoas mostra que - mesmo quando tudo parecia correr bem, incluindo o sucesso do leilão pela 

outorga dos serviços de água e esgoto na região metropolitana de Maceió – houve desistência de boa parte dos municípios.  

Ademais, onde há serviços municipais, em especial com contratos de concessão privada em andamento, a prestação uni-

ficada poderá ser inviável. Nos estados onde a capital é concedida (Amazonas, Piauí e Mato Grosso), será ainda mais difícil. A 

exclusão do município mais denso dificulta sobremaneira que o restante do estado possa criar concessões sustentáveis financei-

ramente. Nesses casos, novas formas de viabilizar os investimentos para o restante dos municípios terão que ser avaliadas para 

viabilizar a universalização dos serviços em todo o estado.

Em estados grandes, é difícil imaginar que os municípios que optem por manter serviços locais, públicos ou privados, sejam 

excluídos do acesso a recursos federais orçamentários ou de crédito, mesmo que se mostre que a universalização pode ser levada 

a cabo sem unificar a prestação. Vale notar que em geral as leis estaduais estabelecem a necessidade de prestações isoladas 

serem autorizadas pelo colegiado interfederativo, vedando que isso ocorra em casos que atrapalhe a busca pela universalização 

na estrutura regional. 

Além disso, a existência de prestações múltiplas – por exemplo, conjugando a CESB ou uma concessão regionalizada com 

prestadores municipais públicos ou privados – não significa necessariamente que a estrutura regional seja meramente formal, 

visando a cumprir a exigência de acesso a recursos federais. As outras funções públicas envolvidas nos serviços de saneamento 

- planejamento, fiscalização, regulação e controle social – fazem parte das estruturas regionais, justificando o benefício da regio-

nalização, ainda que sem a total coincidência entre área regionalizada e área de prestação. 

Há ainda questões específicas de alguns estados. No Rio de Janeiro, os municípios que estão nos blocos que foram leiloados 

têm sua regionalização prevista no decreto nº 10.588, que regulamenta a aplicação de recursos federais no setor. Mas o estado 

 

 

3 Sabesp (SP), Sanepar (PR), Copasa (MG), Corsan (RS), Saneago (GO), Cesan (ES), Casan (SC), Sanesul (MS), Cagece (CE), Embasa (BA), 
Copesa (PE), Cedae (RJ) e, sem a necessidade de lei de regionalização, a Caesb (DF).
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ainda não apresentou sua lei de regionalização. Assim, há a preocupação com os municípios que não fazem parte das concessões 

recentemente leiloadas.

Na Bahia, a Embasa pode ter problemas com prestações irregulares, mas não com a regionalização. O principal problema é o 

contrato com Salvador, que está irregular há muito anos, e agora não pode ser mais regularizado sem uma licitação. 

3.4 Incertezas jurídicas 

É importante relacionar os movimentos feitos pelos estados no processo de instituição de suas estruturas de prestação 

regionalizadas com algumas disputas legais e regulatórias em torno do novo marco legal do saneamento. 

O veto presidencial ao artigo 16 da lei 14.026 acabou com o prazo até março de 2022 que havia sido negociado na tramitação 

do novo marco no Congresso Nacional para que as CESBs pudessem regularizar sua prestação de serviços em contratos de pro-

gramas, que poderiam durar até mais trinta anos. Isso fez com que algumas empresas, como a Embasa, tenham o risco de perder 

parte significativa de suas receitas por ter municípios relevantes em que a operação ocorre de fato, mas não está devidamente 

formalizada. 

Além disso, o decreto nº 10.710, de 31/5/2021, que estabelece os critérios de comprovação da capacidade econômico-fi-

nanceira por parte de cada CESB para obter a universalização, é extenso e de complexa execução. Apesar disso, quase todas as 

empresas tiveram sua capacidade econômico-financeira de obter a universalização atestada pelas agências reguladoras locais. 

Mas essa comprovação foi feita em relação aos contratos considerados regulares.

Mesmo as empresas que conseguiram comprovar sua capacidade econômico-financeira de buscar a universalização, estão 

obrigadas por esse decreto a deixar até dezembro de 2023 de operar em localidades onde a prestação for irregular, o que é um 

risco de descontinuidade não só dos investimentos nessas áreas, mas até mesmo da operação dos serviços de água e esgoto.

A regionalização também pode ter repercussões no processo de comprovação econômico-financeira dos prestadores. A 

instituição da estrutura de governança regional reduziria o número de aditivos contratuais necessários para adequar as metas 

de expansão à necessidade de universalização dos serviços, facilitando uma das partes mais extenuantes do processo, que é a 

obtenção de anuência de todos os municípios da área de prestação da companhia. 

Alguns estados, como explícito na lei da Paraíba, também consideram a tese de que a CESB é parte da administração direta 

de um dos titulares, não estando sujeita às necessidades de licitação para estabelecer um contrato de prestação de serviços e de 

comprovação da capacidade econômico-financeira para obter a universalização. A tese se baseia no acórdão do STF referente à 

ADI 1.842, que nos casos de interesse comum, como a microrregião, estabelece que o colegiado interfederativo de municípios e 

estado é o titular dos serviços de saneamento. 

Esse entendimento foi transposto para o novo marco legal do setor no artigo 8º, que estabelece que, no caso de interesse 

comum, municípios e estado devem exercer a titularidade conjuntamente. A tese esbarra na dificuldade de que o colegiado 

microrregional não é o dono da CESB, mas sim o estado. E, como disciplinou o julgamento pelo STF da ADIN 1.842, nos casos de 

interesse em comum a titularidade dos serviços de saneamento é do colegiado, formado por estado e municípios, e não dos entes 

federativos membros do colegiado. 

Um caminho seria transformar a CESBs em uma companhia interfederativa, em que municípios e estado têm participação 

acionária, caminho que parece que será adotado por Roraima, mas que é mais difícil em estados com muitos municípios.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em suma, o panorama das opções dos estados ao instituir as leis de regionalização – e mesmo ao deixar de fazê-lo até o mo-

mento – mostra que há vários modelos4, que pretendem conjugar em diferentes doses e formas as participações pública e privada. 

O novo marco pode ser bem sucedido em alinhar as expectativas de que o saneamento precisa buscar a universalização e ter 

uma regulação mais eficaz, mas dificilmente isso ocorrerá tentando impor um modelo único de concessão total dos serviços, que 

pode funcionar em alguns casos, como no Amapá, mas que não é o desejo e talvez não seja o melhor caminho em outros estados. 

Afinal, mesmo onde houver concessão regionalizada, esse fato não é suficiente para garantir a universalização dos serviços. 

Primeiro, deve-se observar a constituição das entidades de governança interfederativas, e se essas serão de fato um fórum qua-

lificado para discussões e negociações entre estado e municípios. Além disso, a mera junção de municípios no modelo “filé com 

osso” não garante que as áreas mais deficitárias – sejam as áreas rurais, sejam os aglomerados subnormais (favelas e palafitas, 

por exemplo) e regiões mais pobres das cidades – irão receber investimentos. Para tal, é necessário que haja regulação fortalecida 

e fiscalização do poder público, assim como controle social.

Mesmo nos casos em que há concessão dos serviços para um ente privado, qualificar o poder público seguirá sendo funda-

mental, pelo papel que este desempenha na regulação, na fiscalização e no planejamento. O poder concedente é fundamental para 

garantir que os serviços sejam prestados nas áreas excluídas da concessão, como o meio rural, e para viabilizar os investimentos 

e operação os serviços nas áreas mais pobres – em especial aquelas que são deficitárias em diversos âmbitos da política urbana.

O caminho entre a lei e a expansão dos serviços é longo. Neste texto, observamos que o modelo desejado pelo governo 

federal, que tentou induzi-lo no novo marco legal, o da concessão regional pode ser eficaz em muitos casos para trazer novos 

prestadores qualificados para áreas onde os prestadores tradicionais não têm bom desempenho. Porém esse modelo não neces-

sariamente será o seguido por estados e municípios. Dadas as distintas realidades existentes no país, é saudável que haja uma 

multiplicidade de soluções para os problemas do saneamento, fazendo com que seja possível considerar realidades diversas e 

também diferentes trajetórias institucionais dos entes públicos e prestadores responsáveis pelos serviços. 

A regionalização conforme proposta pela reforma do marco legal traz uma nova forma de disciplinar o exercício da titulari-

dade no saneamento, podendo ser estruturada de diferentes maneiras e resultar em distintos modelos de prestação dos serviços. 

Dentre seus possíveis benefícios estão uma visão conjunta de planejamento, regulação, fiscalização e controle social, entre estado 

e municípios, bem como um locus institucional de diálogo entre esses dois entes federativos a respeito das temáticas do setor. 

Como ponto de atenção fica justamente a real funcionalidade do colegiado interfederativo, a adesão dos municípios no caso 

em que essa for voluntária, e também a contínua necessidade de atenção às áreas mais pobres e deficitárias, que precisam ser 

priorizadas. 

Por fim, há outros dois elementos fundamentais para viabilizar a implementação dos investimentos em saneamento – seja 

em qual modelo for. O fortalecimento da regulação subnacional, com o desenvolvimento institucional e a priorização – em termos 

de recursos humanos e orçamentários – das agências. E a qualificação dos prestadores e do poder público. Os primeiros seguirão 

atuando como prestadores em boa parte dos municípios do país. Os segundo são atores fundamentais na política pública de 

saneamento, mesmo sob o regime de concessão.

4 https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/08/03/companhias-publicas-estudam-brechas-na-lei-do-saneamento.ghtml
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