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Resumo – A Lei 11.107/2005, regulamentada pelo Decreto 6.017 de 17/01/2007, que dispõe sobre
normas gerais de contratação de consórcios públicos, estabeleceu o marcos que orientam a para a
cooperação intermunicipal no saneamento. A Lei 11.445/2007 que orienta a organização dos
serviços de saneamento básico aponta os consórcios públicos como uma alternativa viável para
ganhos de escala e para a organização de formas de gestão mais sustentáveis. Este trabalho procura
mapear essas experiências de cooperação intermunicipal na gestão de serviços de abastecimento de
água e esgotamento sanitário no Brasil, e levantar impasses e perspectivas no seu funcionamento.
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MAPPING THE COOPERATION BETWEEN MUNICIPALITIES FOR
WATER SUPPLY AND SEWAGE SERVICES MANAGEMENT
Abstract – Law 11.107/2005, regulated by Decree 6017 of 17/01/2007, which establishes
general standards to guide cooperation between municipalities in water and sanitation services. Law
11.445/2007 that guides the organization of basic sanitation in Brazil points public consortia as a
viable alternative for economies of scale and for the organization of more sustainable forms of
water and sanitation services management. This paper seeks to map the experiences of intermunicipal cooperation in water supply and sanitation services management in Brazil, raising
dilemmas and prospects in its operation.
Keywords – inter-municipal cooperation; water supply and sanitation services management
INTRODUÇÃO
A abastecimento de água e esgotamento sanitário, mesmo sendo reconhecidos como serviços
locais, cuja gestão cabe aos municípios, enfrenta diferentes impasses relacionados à escala ótima de
organização. Em determinados territórios, como nas regiões metropolitanas os sistemas de
infraestrutura muitas vezes extrapolam os limites municipais e assumem como da bacia
hidrográfica. Em outros, como no caso de pequenos municípios pouco urbanizados, os sistemas são
locais mas os custos de operação são elevados, dificultando a sua sustentabilidade econômicofinanceira .
A cooperação intermunicipal na gestão de serviços de abastecimento de água e esgotamento
sanitário, presente em diferentes países como França, Itália e Canadá, está dando seus primeiros
passos no Brasil. A Lei 11.107/2005, regulamentada pelo Decreto 6.017 de 17/01/2007, que dispõe
sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos, estabeleceu o marcos que orientam a
para a cooperação intermunicipal no saneamento
Reconhecendo que no campo dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento
sanitário, a formação de consórcios pode ser uma alternativa para dar sustentabilidade à prestação
dos serviços, possibilitando o compartilhamento de equipamentos e a racionalização da execução de
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tarefas, com ganhos de escala e economia de recursos, este trabalho procura mapear essas
experiências inovadoras no Brasil, indicado impasses e perspectivas no seu funcionamento.
A LEI 11.107/2005 E AS NOVAS PERSPECTIVAS PARA A COOPERAÇÃO
INTERMUNICIPAL NO SANEAMENTO
A Lei 11.107/2005 trouxe a segurança político-institucional necessária para o estabelecimento
de estruturas de cooperação intermunicipal, inclusive interfederativa no saneamento. Ela traz varias
formas possíveis de cooperação entre entes públicos: Consórcios entre Municípios, Consórcios
entre Estados, Consórcios entre Estado(s) e Distrito Federal, Consórcios entre Município(s) e
Distrito Federal, Consórcios entre Estado(s) e Município(s), Consórcios entre Estado(s), Distrito
Federal e Município(s), Consórcios entre União e Estado(s), Consórcios entre União e Distrito
Federal, Consórcios entre União, Estado(s) e Município(s), Consórcios entre União, Estado(s),
Distrito Federal e Município(s).
Juntamente com a Lei 11.445/2007 que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento
básico, a Lei 11.107/2005 redefine as relações entre os principais atores do setor de saneamento
(municípios, governo estadual, Companhias Municipais) através da gestão associada. Ela permite
ao município, através do arranjo de colaboração federativa, articular-se formalmente com outros
municípios (e, eventualmente, com o estado) para exercer consorciadamente determinadas
competências relacionadas à organização, à regulação, à fiscalização e a prestação dos serviços.
Existem múltiplas possibilidades de prestação dos serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, mediadas por consórcio público. A Lei no 11.445/2007, no seu art. 14,
regulamenta a situação de um único prestador de serviços que atenda a vários municípios, por
intermédio do instrumento da prestação regionalizada. Neste caso, os vários municípios atendidos
por este único prestador poderão formar um consórcio público e, por meio de contrato de programa,
contratar este prestador, desde que observada a exigência legal quanto à compatibilidade do
planejamento, a uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços, inclusive de sua
remuneração. Um Consórcio Público formado por diferentes municípios pode realizar uma
contratação coletiva de uma Companhia Estadual prestadora de serviços, a partir do
estabelecimento de Contrato de Programa, entre o Consórcio Público e a Companhia Estadual. No
caso deste prestador ser uma CESB, a participação do estado no Consórcio é obrigatória Este
modelo é interessante, pois faz com que a CESB tenha menos contratos para negociar. Adotando-se
essa alternativa, será possível substituir vários dos atuais contratos de concessão, por apenas um
contrato de programa. O Consórcio pode ficar responsável pelas outras tarefas relacionadas à gestão
dos serviços, como o planejamento, a regulação e a fiscalização, pois a Lei no 11.445, no seu art.
8o, permite que os titulares deleguem, desde que observadas as restrições legais, a organização, a
regulação e a fiscalização dos serviços.
Uma outra forma possível de prestação regionalizada, é aquela onde o Consórcio Público
formado por diferentes municípios pode realizar uma contratação coletiva de órgão municipal, para
a prestação dos serviços a partir do estabelecimento de Contrato de Programa entre o Consórcio
Público e o órgão municipal (Companhia Municipal ou Autarquia), atuando na região de
abrangência dos entes consorciados.
Existe ainda a possibilidade de um Consórcio Público formado por diferentes municípios,
mediante licitação, realizar uma contratação coletiva de empresa privada, para a prestação dos
serviços, a partir do estabelecimento de Contrato de Concessão entre o Consórcio Público, como
gestor da delegação da prestação dos serviços, desde que autorizado pelos entes consorciados, e a
Empresa Privada contratada para prestar os serviços, em conformidade com o plano – §1º inciso
IV,e ainda, com o edital e minuta do contrato validados em audiências e consultas públicas – inciso
IV do art. 11 da Lei no 11.445/2007).
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A herança do Planasa bloqueava soluções que passassem pelo fortalecimento institucional dos
municípios. Uma lógica de gestão centralizada e autoritária da gestão imposta pela maior parte das
Companhias Estaduais de Saneamento Básico, herdeira do PLANASA, bloqueou o
desenvolvimento de formatos articulação intermunicipal e de planejamento intersetorial. A não
participação do poder local na tomada de decisões e no envolvimento com relação à gestão dos
serviços, caracterizou um modelo de delegação onde o tema da cooperação intermunicipal na gestão
dos serviços não aparecia, apesar das existência de diversas infraestruturas compartilhadas
A cooperação intermunicipal, por gestão associada dos serviços, via consórcios públicos,
surge como alternativa para que a prestação regionalizada dos serviços possa ser feita mediante o
fortalecimento dos municípios. Os consórcios são também uma alternativa para que os pequenos
municípios ou municípios sem recursos, onde predomina população de baixa renda, possam
estruturar melhor a prestação regionalizada. Para esses municípios, a municipalização da prestação,
via organização de serviços municipais ou autarquia, é, muitas vezes, uma opção inviável.
AS EXPERIÊNCIAS DE CONSÓRCIOS EXISTENTES
A formação de consórcios para a prestação dos serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário ainda é uma novidade, mas algumas experiências em curso merecem
destaque. A primeira delas é o CORESA SUL, no Piauí. A iniciativa de reorganizar a prestação dos
serviços no estado do Piauí, partiu do governo estadual e do Ministério das Cidades. Foi firmado
um acordo de cooperação técnica, em 2003. Após a elaboração de diagnósticos da situação dos
serviços, foi constatada a precária qualidade da prestação dos serviços e a difícil situação financeira
da AGESPISA – Água e Esgotos do Piauí S.A. Foi, então, solicitado pelo Governo do Estado ao
Ministério das Cidades, um planejamento institucional e a implantação de um novo modelo de
gestão dos serviços de água e esgotos. A área de atuação da AGEPISA foi redefinida e o restante do
território estadual foi dividido em 4 macro-regiões, sendo definidos quatro consórcios regionais de
saneamento, para a prestação de serviços nessas quatro macro-regiões. Foi efetivamente criado o
CORESA SUL, uma autarquia com autonomia financeira e diretiva, que reúne 36 municípios do sul
do Piauí e o próprio Governo do Estado.
O CORESA SUL tem seu Protocolo de Intenções, ratificado pelos municípios, e um Estatuto
Social, que tem, por finalidade, disciplinar o funcionamento do consórcio, incorporando e
complementando as disposições do Protocolo de Intenções. Paralelamente à etapa de ratificação do
Protocolo de Intenções, foi elaborado o Estatuto e submetido à aprovação da Assembléia de
constituição do Consórcio.
Na estrutura organizacional, os municípios são responsáveis pela prestação dos serviços locais
de menor complexidade, através dos Selos (Serviço Local de Saneamento), como reparos de redes e
ramais e leituras e entregas de contas. O Consórcio passa a ser responsável por serviços de maior
porte e mais complexos (fiscalização, regulação, planejamento, manutenção pesada, investimentos,
emissão de contas e controle da qualidade).
A administração do CORESA SUL é composta pelos representantes dos municípios e do
governo do estado do Piauí, que compõem a Assembléia Geral, Presidência, Diretoria Executiva e o
Conselho Fiscal. No nível executivo o CORESA SUL é composto por Superintendente e por
funcionários concursados. Os Selos são compostos pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Públicos de cada município, tendo, no nível executivo, os funcionários municipais.
Desde sua constituição, o CORESA SUL vem contando com recursos da Funasa e do
Ministério das Cidades e, mais recentemente, do PAC, sendo esses últimos no valor de
26.505.000,00. Contudo, a viabilização do Consórcios enfrenta impasses. Ainda está em curso a
transição da gestão dos serviços, pela AGEPISA, para o consórcio e existem dificuldades no repasse
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dos sistemas de abastecimento. As obras da sede do CORESA em Bom Jesus que já tiveram
previsão de conclusão para o ano de 2008, 2009 para 2010 ainda não foram concluídas.
Na região Nordeste, o Rio Grande do Norte, foi criado o CONISA, Consórcio Intermunicipal
de Saneamento de Serra de Santana. Participam, do CONISA, o estado e sete municípios. O
consórcio é integrante da administração pública dos municípios associados. O objetivo do CONISA
é a promoção de ações voltadas para a gestão sustentada dos sistemas de abastecimento de água que
compõem o Sistema Adutor Serra de Santana, mediante a mútua cooperação dos entes envolvidos.
O Projeto do Sistema Adutor foi a solução encontrada para resolver o problema de escassez de
água na região e para desonerar os orçamentos dos governos estadual e municipal, face às elevadas
despesas anuais com soluções improvisadas para fornecimento de água. A complexidade do sistema
de distribuição de água, a grande dispersão das comunidades rurais (109 comunidades rurais em
sete municípios: Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino Cruz, Lagoa Nova, Bodó, Santana do
Matos e Cerro Corá), e a falta de economia de escala, foram determinantes para a proposição de um
novo modelo de gestão.
A lei estadual, ratificando os termos do Protocolo de Intenções para constituição do CONISA,
é de janeiro de 2006. Na estrutura adotada, a CAERN passa a ser responsável pela operação e
manutenção do sistema da adutora Serra de Santana. A adutora garante o abastecimento de água
para a região, sendo que, a distribuição, passa a ser gerenciada pelo CONISA. Em cada localidade,
deve existir uma associação de moradores, com uma Comissão de Água. Em cada Associação, um
operador será responsável pela operacionalização e manutenção do sistema da comunidade. O
consórcio deve dar a assistência técnica a essas associações, ajudando no controle, fiscalização e
distribuição de água, em todas as comunidades rurais. O modelo se assemelha a outras experiências
de gestão comunitária de saneamento rural existentes no País (SISAR, Ceará e Central na Bahia). A
novidade está na criação de um consórcio público, nos moldes da Lei no 11.107/2005, como
entidade coordenadora do sistema. Nos outros modelos, as entidades coordenadoras não contam
com participação do poder público e assumem a forma de ONGs.
Ainda na região nordeste, no Ceará, o consorciamento para o saneamento foi estimulado pela
FUNASA e pelo governo do estado, e envolve os municípios não operados pela Concessionaria
Estadual CAGECE (35 municípios). Foram projetados em 2009 dois Consórcios Públicos –
CISAN-SUL e CISAN-NORTE (Consórcio Intermunicipal de Saneamento da Região SUL, que
agre e da Região Norte). O Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Sul do Ceará (CISANSUL) – (FUNASA)está legalmente constituído e reúne 18 municípios: Aiuaba, Banabuiú, Brejo
Santo, Caririaçu, Crato, Icó, Iguatu, Irapuan Pinheiro, Jaguaribe, Jardim, Jucás, Limoeiro do Norte,
Milhã, Morada Nova, Quixelô, Quixeramobim, São João do Jaguaribe e Solonópole. A sede do
consórcio é em Limoeiro do Norte, onde está prevista a implantação de um Laboratório Regional de
Controle da Qualidade da Água para atender os municípios membros do CISAN-SUL.
Na região norte, foi criado em 2010 o Consórcio Intermunicipal de Saneamento – Cisan –
Central/RO. RO que busca soluções regionalizadas para a gestão de resíduos sólidos e saneamento.
A região Central de Rondônia compreende 14 municípios: Ariquemes, Alto Paraíso, Buritis,
Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, Cujubim, Governador Jorge Teixeira, Itapuã do Oeste,
Jaru, Machadinho do Oeste, Monte Negro, Rio Crespo, Theobroma, Vale do Anari. A sede do
consórcio se localiza em Ariquemes. O processo de criação deste consórcio iniciou-se em 2007
ainda, com a sensibilização de todos os prefeitos e assinatura do protocolo de intenções, sendo que
no ano de 2008 foi ratificada a lei em todas as câmaras municipais, aprovado estatuto e eleito
diretoria provisória, estabelecido o contrato de rateio. O Consórcio tem convênios com a FUNASA
e o MMA e desde sua criação as atuação no que diz respeito aos serviços de abastecimento de água
e esgotamento sanitário envolvem a elaboração dos planos municipais de saneamento e a
reestruração de autarquias municipais.
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Na região sul do Brasil, onde existe forte tradição municipalista, destacam-se outras
experiências de consórcios de abastecimento de água e esgotamento sanitário. No Rio Grande do
Sul, existe o Consórcio Público Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Vale do Rio Sinos,
região que reúne 32 municípios. A área de atuação é a Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, uma
das principais do estado, que forma, junto com mais oito bacias, o Sistema Guaíba que banha a
capital Porto Alegre. Criado em 2007, 19 municípios haviam ratificado o protocolo de intenções em
março de 2009.
Segundo informações da Assemae, hoje o consórcio é formado por 27 municípios. A
associação dos municípios teve como objetivo inicial captar recursos e viabilizar a ampliação do
tratamento do esgotos domésticos para recuperação do Rio dos Sinos. O Consórcio Público de
Saneamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos (Pró-Sinos) tem por 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 o consórcio. O
consórcio visa a elaboração de estudos, projetos e implantação e operação de sistemas de
saneamento básico, atuando nos quatro setores (abastecimento de água, esgotamento sanitário,
drenagem pluvial e coleta e disposição de resíduos sólidos). Integra este escopo de cooperação
intermunicipal, a elaboração do Plano Regional de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos,
abarcando 22 municípios do Consórcio. Mesmo estando prevista no estatuto do PROSINOS, a
possibilidade do consórcio atuar como prestador de serviços, segundo informações da Assemae, dos
27 municípios consorciados, 20 mantém a concessão com a empresa estadual CORSAN. A
estrutura organizativa do consórcio é composta dos seguintes órgãos: Assembléia Geral; Diretoria
Executiva; Presidência; Conselho Fiscal; Conselho Técnico Consultivo. No Conselho Técnico
Consultivo está assegurada a participação dos usuários (menos da metade da composição do
Conselho).
Dentre as ações do PROSINOS destacamos a elaboração de programas e projetos de caráter
regional e também de caráter local para os municípios consorciados, dentro de uma perspectiva que
busca integrar gestão do saneamento básico à gestão dos recursos hídricos. Neste sentido, são ações
do PROSINOS: o Programa de Reabilitação do Rio dos Sinos, através do tratamento das principais
fontes de poluição; a execução de projetos e a busca de recursos não onerosos para execução de
obras de abastecimento de água nos municípios que não dispõe de sistema público de tratamento e
buscar, junto ao governo federal, recursos para elaboração do plano regional e dos planos
municipais de saneamento; assessoria técnica aos municípios na elaboração de cartas consultas e
projetos; desenvolvimento de ações, em conjunto com o COMITESINOS, para recuperação dos rios
da bacia; desenvolver sistemas de gestão associada de manejo de resíduos sólidos, com ênfase na
busca de área para construção de aterros sanitários conjuntos e projetos de reaproveitamento e
reciclagem de lixo.
Em Santa Catarina, destacam-se o CISAM - Meio Oeste – Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Ambiental, formado por 14 municípios, com sede em Capinzal, e o CISAM-SUL –
Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental da Região Sul, formado por 17 municípios,
com sede em Orleans. Os dois consórcios foram criados em 2006, com apoio técnico, institucional e
financeiro da FUNASA. Ambos tem os seguintes objetivos: assistência técnica, jurídica, assessoria
administrativa, para a solução dos problemas de saneamento básico; elaboração de projetos e
estudos; projeto, supervisão e execução de obras; administração, operação, manutenção,
recuperação e expansão dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário; melhoria
do saneamento ambiental.
Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário são geridos pelos SAEs e os
consócios buscam promover a cooperação em atividades administrativas, técnicas e operacionais de
saneamento. O consórcio foi concebido, não para prestar serviços públicos, mas sim, para apoiar os
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prestadores (as autarquias municipais), em tarefas nas quais a escala é conveniente, a exemplo de
elaboração de planos e projetos, controle de qualidade da água, manutenção eletro-mecânica,
manutenção de hidrômetros, serviços de informática e processamento de dados, licitações e
aquisições conjuntas de insumos e serviços, assistência jurídica, etc. As atividades principais
realizadas pelos dois consórcios de Santa Catarina são os de eventos de capacitação técnica e o
financiamento da instalação de laboratório de análises de qualidade de água.
Com estrutura semelhante, foi criado, em 2001, no Paraná, o CISMAE, Consórcio
Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná, formado por municípios da região
norte/noroeste do estado, que possuem sistemas de saneamento operados por autarquias municipais
de água e esgoto. No ano de 2002, o CISMAE se solidificou, após a assinatura de três convênios
com a Funasa, com a doação de equipamentos, em comodato, e repasse de responsabilidade na
operação e manutenção do laboratório da Funasa, em Maringá-PR, para o Consórcio. Foram
ampliados ainda vários serviços, como Assessoria Jurídica, Contábil e Engenharia. Atualmente, o
CISMAE conta com 24 municípios associados, das regiões norte, nordeste, noroeste e oeste do
Paraná, fornecendo produtos e serviços de qualidade, inclusive para não associados.
Dentre as atividades do CISMAE, destacam-se: estudos tarifários; controle de qualidade da
água para consumo humano; prestação dos serviços de informática (contabilidade, gestão de pessoal
e folha de pagamento, gestão comercial, cadastro, emissão de contas e baixa); compras conjuntas e
controle de qualidade do material. O consórcio possibilita ainda o compartilhamento de
equipamentos (retroescavadeira, perfuratriz, caminhões e outros); programas de controle de perdas
de água e de eficiência de energia; programas de educação sanitária e ambiental, além de
treinamento e capacitação de pessoal local; assistência jurídica; e regulação e fiscalização da
prestação dos serviços.
Na região sudeste Região Sudeste existem os seguintes consórcios atuando em abastecimento
de água e/ou esgotamento sanitário: o Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da
Mata de Minas Gerais - CISAB Zona da Mata, o Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico
da Região do Circuito das Águas, em São Paulo e o Consórcio Intermunicipal de Saneamento
Básico do Espírito Santo, CISABES.
O CISAB Zona da Mata foi instituído em 27 de junho de 2008. O consórcio é pessoa jurídica
de direito público interno, do tipo de associação pública, e é atualmente integrado por 23
municípios. Tem como objetivo prestar apoio aos serviços de saneamento básico dos municípios
consorciados, preferencialmente como capacitação técnica ou como suporte para a execução das
atividades requeridas pelos serviços. A maior parte dos municípios integrantes do Consórcio possui
serviços próprios de abastecimento de agua e de esgotamento sanitário. Em maioria, os serviços são
organizados sob a forma de autarquia municipal e comumente denominados como Serviço
Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). O protocolo de intenções do CISAB indica que ara que os
serviços hoje prestados alcancem novos patamares de gestão, determinados pela Lei 11.445/2007
serão necessários elevados investimentos, que são impossíveis de serem suportados isoladamente
por cada município. Assim, a cooperação intermunicipal é vista como o caminho proporcionar
economia de escala, especialmente para melhorar a gestão técnica e administrativa dos serviços.
Dentre as ações do CISAB destacam-se a promoção de intercâmbio entre os consorciados e a
realização de cursos, de seminários e de capacitação técnica; construção e implantação do Centro de
Referência e do Laboratório Regional para controle de qualidade de água.
O Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Região do Circuito das Águas envolve
12 municípios da região, que têm sua prestação de serviços realizada localmente. O protocolo e
intenções foi assinado em 2010 e reunião estatuinte e a eleição da primeira diretoria em março de
2011. A FUNASA apoia o consórcio através de convênio para implantação de Centro de Referência
em Saneamento e Laboratório móvel para análise da qualidade da água. O consórcio também atua
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na gestão de resíduos sólios e foi estabelecido convênio com o MMA para plano regional de
resíduos.
O CISABES do Espirito Santo foi implantado em novembro de 2011 com o objetivo de
aumentar a cobertura de saneamento básico, capacitar os profissionais e melhorar os serviços
ofertados a polução. Ele é formado pelos 25 municípios, onde a gestão das ações de saneamento
básico é de responsabilidade dos Serviços Autônomos de Água e Esgoto (SAAE). Dentre os
serviços desenvolvidos pelo CISABES destacam-se: assessoria jurídica e contábil especializadas;
controle da qualidade da água para consumo humano; elaboração de projetos de engenharia;
atendimento aos SAAE’s em situações emergenciais. Em parceria com Funasa, o CISABES está
desenvolvendo o projeto do Centro de Referência em Saneamento Ambiental, com equipamentos
para controle da qualidade da água análises de efluentes provenientes do tratamento de esgoto e
microbiologia e um centro de treinamento para técnicos e servidores.
- Consórcios de regulação de serviços
No estado de Santa Catarina, a partir de uma articulação da FECAM (Federação Catarinense de
Municípios), foi instituído o consórcio público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal
de Saneamento (ARIS), pessoa jurídica de direito público, criada conforme as normas da Lei no
11.107/05, Decreto Federal no 6.017/07 e Lei no 11.445/07. A estrutura do consórcio está em
consonância com os princípios do Direito Regulatório (mandato dos dirigentes, independência
financeira e administrativa, etc.), com objetivo de regular e normatizar todas as atividades do
saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais). A ARIS já está cadastrada, junto ao
Ministério da Fazenda (CNPJ no 11.400.360/0001-05), tendo, como presidente, o Prefeito de
Coronel Freitas. Criada oficialmente no dia 1º de dezembro de 2009, a ARIS teve um forte
crescimento entre dezembro de 2012 e março de 2013; atualmente são 141 municípios consorciados
a ARIS. Deste total, há municípios operados por Serviços Municipais de Água e Esgoto (SAEs), e
pela Companhia Estadual (CASAN), um município com concessão privada e um município cujos
serviços são operados pela SANEPAR.
A ARIS dispõe de um Conselho de Regulação, composto por sete membros eleitos e detentores
de mandato, sem vinculação com o Poder Público, responsáveis por todas as decisões de natureza
técnica da agência, tal como expedição de normas, definição de tarifas e aplicação de multas. O
Conselho de Regulação e o Diretor-geral exercem mandato eletivo. A ARIS conta também com
servidores que exercem cargos públicos efetivos. O quadro técnico da ARIS será definido mediante
realização de concurso público. Desde de janeiro de 2011 iniciou-se a cobrança das taxas pelo
exercício do poder de regulação, que dão auto-sustentabilidade financeira à entidade. Quanto à
operacionalização dos serviços de regulação existem unidades regionais visando dar maior
agilidade e presteza na fiscalização.
Outra experiência emblemática e inovadora é a decisão, do conhecido Consórcio
Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), de criar uma agência
reguladora de saneamento, com a tarefa de regular, controlar e definir tarifas de água, esgoto e lixo
e fiscalizar os serviços prestados pelas empresas de saneamento, na abrangência dos 43 municípios
das bacias que integram o Consórcio PCJ. Destaca-se que Campinas decidiu por uma agência
reguladora própria, dado o porte do município, porém abrindo a possibilidade de lhe atribuir caráter
regional (Informativo da Assemae, Saneamento e Municípios, jornal 133, 2010 p.11). Cabe
contextualizar esta iniciativa, como uma forma de resistência dos municípios do PCJ à recente
agência reguladora estadual – ARSEP, que centraliza as tarefas de regulação, controle e
fiscalização, no nível do governo estadual
PERSPECTIVAS PARA A GESTÃO ASSOCIADA VIA CONSÓRCIOS PÚBLICOS
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As dificuldades enfrentadas por grande parte dos municípios que assumem a gestão do
saneamento, evidenciam a necessidade de constituição de um espaço institucional de cooperação
intermunicipal, onde diferentes problemas poderão ser enfrentados de forma coletiva. Este espaço,
de negociação e de acordo político, em que a participação do município esteja adequadamente
contemplada, pode ser o consórcio intermunicipal nos termos da Lei no 11.107/05. Apesar de ainda
não ser grande a experiência de constituição de consórcios públicos de saneamento com base nessa
Lei, a gestão associada via consócios públicos é a estrutura institucional apropriada para uma
cooperação horizontal e não hierarquizada, onde está garantida a autonomia municipal.
Os consórcios podem proporcionar economia de escala na prestação dos serviços; redução de
custos através de compras conjuntas que possibilitem redução de preços; da redução de despesas
administrativas através do compartilhamento de equipamentos (retroescavadeira, perfuratriz,
caminhões e outros); otimização do uso de infraestruturas, através da implantação de unidades
regionais atendendo a vários municípios (laboratórios regionais para o controle da qualidade da
água. Eles podem ainda viabilizar de suporte técnico qualificado aos Serviços Municipais de
Saneamento, elaborar e/ou contratar a elaboração de planos e projetos de engenharia e assim
melhorar as condições de acesso aos recursos do governo federal. Observar-se que o MCidades vem
priorizando os consórcios nas concessões de recursos do OGU
Na construção interfaces entre gestão de serviços e gestão de recursos hídricos os consórcios
também mostram-se uma opção interessante, sendo relevante a experiência do PROSINOS acima
relatada, onde a articulação intermunicipal se faz na escala da bacias hidrográficas, criando as bases
para a construção de um modelo de gestão intersetorial. Verifica-se, porém, a necessidade de
aperfeiçoar a legislação no tema e de criar todas as condições favoráveis para que processo de
cooperação intermunicipal ocorrendo.
Por último, vale lembra que, sendo formas de articulação voluntária, a organização de
consórcios depende da ruptura de uma visão fragmentada que hoje caracteriza a gestão pública,
marcada por disputas político-partidárias e por uma situação de competição entre municípios e a
adoção de uma nova visão, baseada na cooperação. Alguns municípios, notadamente na região Sul
do país, conseguiram articular consórcios que demonstram a viabilidade de construção de uma
perspectiva de gestão de serviços cooperativa. Nos casos onde isso não ocorre, a participação dos
governos estaduais e do governo federal, através de órgãos como a FUNASA e o MCidades, e ainda
dos Comitês de Bacia Hidrográfica existentes, no sentido de criar mecanismos para fomentar e
apoiar a cooperação entre municípios é fundamental.
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