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Lei 11.445/2007: (diretrizes nacionais para o saneamento) 

Títularidade do Saneamento é do município e a este 

compete: 

- Elaborarar o Plano Municipal de Saneamento Básico; 

- Prestar diretamente o serviço ou autorizar delegação; 

- Fixar os direitos e os deveres dos usuários; 

- Definir ente responsável pela regulação e fiscalização, 

bem como os procedimentos de sua atuação; 

- Estabelecer mecanismos de controle social; 

- Estabelecer sistema de informações sobre os serviços. 
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Regulação: - todo e qualquer ato que 

discipline ou organize serviço público: 

- características, padrões de qualidade; 

-impactos socioambiental;  

- direitos e obrigações dos usuários e dos 

responsáveis pela prestação dos serviços; 

- fixação e revisão do valor de tarifas e 

outros preços públicos, etc 
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Fiscalização: atividades de 

acompanhamento, monitoramento, 

controle ou avaliação, no sentido de 

garantir o cumprimento de normas e 

regulamentos editados pelo poder público 

e a utilização, efetiva ou potencial, do 

serviço público 



O ente regulador será definido pelo titular 
dos serviços, podendo-se delegar as 

atividades a qualquer entidade reguladora 
constituída dentro dos limites do 
respectivo  Estado, incluindo os 

consórcios de direito público integrados 
pelos titulares dos serviços.  

BASTOS, Rafael Kopschitz Xavier (2009). 
Oportunidades e desafios para os prestadores 

municipais de serviços de Saneamento Básico. (SNSA-
Mcidades, Livro III, p.564)  
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Segundo NETO, 2009, p.180, “O que a lei define 

como eixo central do saneamento é que haja 

clara definição dos direitos e obrigações de cada 

parte envolvida na prestação (poder público, 

prestador e usuário), competindo ao regulador 

zelar pelo cumprimento destas obrigações e 

assegurar o respeito a esses direitos” 



Instrumentação para regulação e 

fiscalização: 

 A FUNASA, juntamente com o Grupo técnico 

de Apoio composto por dirigentes de 

autarquias de Saneamento elaboram as 

minutas das normas e regulamentos. (direitos 

e deveres do poder público, do prestador e do 

usuários; bem como demais normatização 

necessária para o exercício da regulação e 

fiscalização através do Consórcio CISAM). 
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Instrumentação para regulação e 

fiscalização: 

 

 - o CISAM-REG, através da CREFISBA, baixa as 

Resoluções Normativas que norteiam a regulação e 

fiscalização dos serviços públicos de água e esgoto; 

-Ao prestador dos serviços dos de água e esgoto 

cabe cumprir as normas expedidas. 

- Ao presidente da CREFISBA, Engº Químico Nasser 

Ibrahim, compete baixar a normatização. 
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