
.ATIN DO BRASIL 
:::enrro - São Paulo 
uartierlatin.art.br 
'inarl.br 

: Vinicius Vieira 

manda S. L. Silva 

Juliana Hass 

nu Sawada 

:amcnro Básico 00 Brasil: 

na 11.445/07 - São Paulo: 

t oto Básico.LTítulo 

Público 

ui ou parcial. por quaklut: r ll1Ci( ) ou proccsso, cspccialmcll te 


( Ih, \·i.JeobJTâilcQs. Vedada a rnc.rnonzação c/uu a n:''OIjx:mçiiü 

alquer sistclna tlt.: pm(r_~:,;{n\CJlto dt: dadus:. Essas l)roihiç()('~ 


L \~olaç:1o dQ\direirns <lu tor:.üs é puní\1::J como crime (art. 184 


1<:1"'10 e lndeniZ:l\'õcsdivt r<as (,ur, . 101 a 110 da Lei 9.610, 


SUMÁRIO 

Colaboradores ..... .... ..................... ....... ................................ ... .......... .. .... . 13 
P refácio ..... ...... ....................................................................................... . 15 
N ota Introdutóri ............. .................. .. .................................................. 19 

P LANEJAMENTO DOS SERV1Ç DE SANEAME TO BÁSICO N L EI FEDERAL 


NO 11.445, DE 5 DE JANElRO DE 2007, 23 


R ODRlGO P AGA. [DE SOUZA 

1. Introdução .. ............. .. ................ ..... .... .... .... ... .. .... ... .. .... .. .... ............... . 25 

2. Contexto setorial no início do século: a necessária transformação 


do planejamento, regulação e prestação dos serviços .... .. .. ...... ........... . 25 

3. P rincipais efeitos imediatos da Lei nO 11.445/07 ............................ . 30 

4. D esafios prementes ..... ............ .. .................................. .... .. .......... .... .... 34 


5. A densa disciplina do planejamento dos serviços na L ei 


nO 11 .445/07 ......... .. ...................................... .............. ......... ...... .. ..... 36 


6. D úvidas jurídicas sobre o novo planej amento ......... .... ... .... .. .. .. ......... . 40 


6.1. Validade dos contratos celebrados anteriormente .. ... .... ............. .. 40 


6.2. Forma e conteúdo do planejamento ..... .. ...................... ..... .......... 43 


6.3 . Qyem faz o planejamento ........................... .. ........ .. .... ................ 47 


7. Considerações finais .................... .... ... ..... .. ............ .. ...... .. .................. 51 


C OOPERAÇAo E PLANEJAME O NA G ESTÃO DOS S ERViÇOS DE 


SANEAMENTO Bé,SICO, 53 


VC-.j ICIUS lVlARQUES DE CA RVA LHO 


1. 	Introdução .......... ..... .............. .. ....... ... ..... .......... ..................... ....... .... .. 55 


2. Saneamento básico na atualidade: desafios e interfaces do setor ...... . 56 


3. 	Saneamento básico como serviço público na Constituição 


Federal de 1988 ......... .. ............. .................... ....... ........ ...................... . 60 

4. Saneamento básico e federação: competências e titularidade ............ 63 


4.1. Distribuição de competências na Constituição Federal de 


1988: competências comuns, serviços sociais e 


saneamento básico ...... ....... .. .... ..... .......................... ......... .. ......... .. 64 


4.1.1. Competências da União ........................ .......... .. ......... ........... .. 65 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http:lutor:.�s
http:inarl.br
http:uartierlatin.art.br


4.1.2. C ompetências dos E stados .. ... ....... .. ..... .. .. ........ ............ ......... . 66 
4.1.3. C ompetências dos M unicípios ...... ... .. .. .. .. ........... .... .. .... .... .. .. . 68 

4.2. Competências constitucionais e serviços de saneamento básico: 

a controvér ia da titularidade .. ... ...... ........ .... ............ .... ..... ... ....... . 69 
5. Relações intergover m ntais e os serviç s de saneament básico: 

o desafio da cooperação e do planejamento .. .... .. .. ..... ....................... .. 71 

REGULAç Ão E FEDERALISMO NO SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENT B ' ICO, 89 

RO DRI O PINT ) DE C MPOS 

1. Introdução ... ... .. .. ...... .. ...... .... ........ ... .. ' .................... ............................ 91 


2. O M odelo P LANASA: colaboração interfederativa sem reg'ulação ....... 93 


3. O artigo 13 da Lei federal nO 11.107/05: balizas para a regulação 

em saneam n to .... ... .. .... .. .. .... .... .. ... .. ..... .. .. .. ...... .. .. .. ................ .... .. .. .... 95 

4. Regulação e federalismo na Lei federal nO 11 .445/07 .... .. ................ 98 


4.1. A delegação da regulação entre entes federativos .. ...................... 98 


4.2. O passo a passo para a construção de um modelo de regulação 

em saneamento ..... .... ....... ...... ... .. .. .... ....... ...... .. ........ .. .. .. ............... 102 
4.3. A experiência de regulação prévia à Lei federal nO 11.445/07 ..... . 103 
4.4. A regulação no caso de fracionamento da cadeia do serviço 

de saneamento ........ .... .... .. ......... ..... .. .. .. ....... ... .. ....... .... .... ..... ... ..... 105 
4.5. A regulação nas Regiões M etropolitanas, Aglomerações Urbanas 

e M icrorregiões ...... .. .. .. ......... .. ...... .... ... .. ................. ... .... ...... .. .. .. ... 106 
4.6 . O controle social na Lei nO 11.445/07 .... ... ......... .. .. .... .. ...... .. ... .. 108 


5. Conclusão ... .... .. .. .. .. .. ... .. .... .. .. .. .. .. .... .. .... ... .. ....... ............. .. .... ... ..... ...... 110 


FINANCIAMENTO DOS SERVIÇO DE SANEAMENT B AsIC ,111 
FREDERICO A RAUJO T UROLLA 

1. In trodução .. ........... ... ... .. ... .. ....... .... ........... .. ... ... .. .. ........... ..... ...... .. ..... . 113 


2. C aracterísticas econômicas .. ........ .. .... ... ... .... .. .... .. ... .. .. ...... .. ...... ......... . 11 3 

3. Financiamento da universalização do acesso aos serviços de 

saneamento básico e os subsídios .......... .. ............ .. ..... .. ... .... ............... 1 15 

3.1. Tarifas, subsídios e financiamentos ........ ... .. .. ... .. .......................... 115 


3.2. Tributação .... .. .... ..... .. .. .. ........ ... ..... ........... ...... .. .... ..... ................... 118 

3.3. O tratamento da inadimplência ... ............. ... .. ... .. ... ................... .. . 120 


4. T arifas e regulação tarifária 

4.1. O processo de definiçãe 

4.2. A regulação tarifária e ~ 

5. Considerações Finais .. ....... 


CON RAT OS NO 

DESEN 

Fr: 

1. Introdução ....................... . 


2. Estruturas contratuais no s 

2.1. Regimes contratuais .... 

2.1 .1. Contratos administl 

2.1.2. Concessões .......... .. 


2.2. Arranjos contratuais .. . 

2.2.1. Concessão plena .. .. 

2.2.2. Produção vs. Distri 

2.2.3. Água vs. Esgoto .... 

2.3. Breve nota sobre impol 

estrutura contratual .. .. 

3. C ontratos como incentivos 

P RESTAÇÃO 00 SERViÇO O 

ASSOCIADA E 

1. I ntrodução ...................... .. 


2. C onvênio de cooperação .. . 

3. Consórcio público ........... . 


3.1. M odelo de consórcio p 

saneamento básico ...... 

3.2. M odo compartilhado c 

3.3. P rotocolo de intenções 

3.4. C ontrato de consórcio 

3.5. C elebração do contrate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



..... ....... ...... .. .... ... ................. ... . 66 

.......... .... .. . ..... . .. . ... . . . ...... . . . . . . . .. 68 


rviços de saneamento básj "o: 


......... ... .......... ..... ~ .. .... .. ...... , .. .
~ ~ 

'iços de saneamento básico: 


ento ........ .... ................... ....... .. 71 


Púnuco DE SANEA ..'\1ENTO BÁSICO, 89 

DE C ruvIPOS 


......... ...... ........ ..... .... .. .. ....... ..... 91 

er±ederativa sem regula<;ão .. ..... 93 

05: balizas para a regulação 


de um modelo de regulação 


nto da cadeia do serviço 


ltanas, glomcrações Urbanas 


. .. ..... . ... . . ...... .. . . . . ......... . . .......... 95 

ti nO 11.445/07 .... .. .. ........ .. .. .. 98 

:es federativos .. ..... ..... .. .. .. .... .. 98 


............ ...... ........ .. ............... ... .. 102 

Lei federaI nO 11.445/07 ...... 103 


.... ....... ......... ... ...... ... .. ........... .. 105 


....... .. .... ...... ..... ... ...... .. .. .......... 106 

;/07 ....... .. ... ....... .... .... ............ 108 

.............. ... ...... ... .. .... .. .. ........ ... 110 


E SAI E !'lENT O B ÁS ICO, 111 

TO T UROLl...J\ 

...... .. ..... ... ..... ......... .. ............. .. 113 


...... ...... ....... .... ............. .... ...... 113 

'esso aos serviço. de 


.. ....... .... .... ...... .... ..... ... ..... ....... 11 5 


.... ......... .... .... .......... ....... ........ 11 5 


............ ..... ...... ........ .. .. ... ........ 11 8 


..... .......... .... ...... .. ........ .... .... ... 120 


4. Tarifas e regulação tarifária ........................... .... .......... .. ...................... 121 


4.1. O processo de defmição da tarifa ................. .. .. .. ... ....................... 122 


4.2. A regulação tarifá ria e seus eventos ...... .. ... .. ... ..... .. ...... .. ........ .... .. . 124 


5. Considerações Finais ..................... .. ........................... ........................ 125 


C ONTRATOS O SET R DE S ANEAMENTO B ÁSICO : 


DESE HOS F. I CENTI VOS, 127 


Fr:: i\: f\ (\j DA M EIRELLES 


1. In trodução ...... .............. ....................... ... ... .... . .... .................... . .......... . 129 


2. Estruturas con tratuais no SL:tnr de saneamento básico .... ... .. ..... .. .... .. . 13 1 


2.1. Regimes con tratuais ...................................... .. ........................ .. .. . 132 


2.1.1. C ontratos ~ldministrativo imples ..... .. .. .. .. .. .. ............. .. .. .. .... .. 133 


2.1 .2. C oncessões ...... ............. ... .. ......... .................... ..... ....... ... .. ....... . 133 


2.2. Arranjos contratuais ... .... ............... .. .. ..... ... ............ .. .. .... ....... ....... . 138 


2.2.1. C oncessão plena .................................. .... .............. ... ..... ... ..... . . 139 


2.2.2 . P rodução vs. Di 't ribuição .... .................................. .. .. .. .. ... .... .. 140 


2.2.3. Á gua vs. Esgo to ..... ........ ........... .. .... .. .... .. ... ....... .... .. .. ............. . 143 


2.3 . Breve no ta sobre importância do contexto na definição da 


es trutura conrratual ............ .. ........ ... .......... .. .......... .. ...... ... .. ....... .. . 144 


3. C ontratos como incentivos ............. ................ ............. ... ......... .. .. ...... . 144 


P RFST - O DO S ERVi ÇO DE S NfAMENT O B ' 1CO POR MEIO DE GE rAo 


AsSOCIAO:\ ENTRE ENTES F EDERATIVOS, 147 


V r.KA M ONT EIRO 


1. Introdução............. .. ........ .. ............... .. ......... .... ... ... ... ............. . .. ... ....... 149 


2. Convênio de coopera ão ...... .. ......... .. ........ ... ......................... .. ............ 151 


3. C onsórcio público ... .. .... .. ............. .. ................ .. .. ............ ....... .. ........... 15 6 


3.1. M odelo de consórcio público para pres tação do serviço de 


sanearncnto básico ... .. .. ........ .......................... .. ... .......................... 158 


3.2. M odo comparrilhado de tomar decisõc . .. .................................. .. 159 


3.3 . Protocolo de in tençücs ... .. ........... ... .................. ..................... ... .. .. 161 


3.4. C ontrato de consórcio público .. .... .......... .. ................................ .. . 163 


3.5. C elebração do contTJ.to de rate io ............................................... .. 164 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http:contTJ.to


-
3.6. Retirada e exclusão de consorciado ......... ...................... ............... 165 


3.7. Alteração c extinção do consórcio .......... ................ .. ......... .......... . 166 


4. C onsiderações finais .... .. .. .. .... ................. ... .. .... ........... .. ...................... 16 6 


AARTl ULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO COM \. 


POLÍTICA U RBA A, 169 

HENIZIQUE MOTTA PINTo 


1. Introdução: saneamento básico e desafios urbanos ............................ 171 


2. A diretriz de articulação 	trazida pela L ei Federal de 


Sanealnento Básico ................. ..... ........................... . ................ .... ...... . 174 


3. O saneamento básico como fator determinante da politica urbana ....... . 176 

(l . . '4. ~lal - "fi d d . 1 -S sao os slgm lCl os a artlcu açao ~ 
..... ...................................... . 17 8 


5. Qtais são as consequências da diretriz de articulação? ..................... . 180 

5.1. C onsequências para os serviços de saneamento básico ............... . 181 

5.2. C onsequências para a política urbana ................................ .. .. .... . . 185 


6. Considerações finais .... ..................................... .. ....... ..... .. .... ..... .. ..... . . 19 3 


A SPECfOS AMEm TAl DA LEI DE S EAMENTO BICO, 197 


FAIl IO RI BEIRO DOS SANTOS 


1. Introdução ... .. ....... .. ... ......... ... ......... .. ..... ............................................ . 199 


2. Saneamento e proteção do meio ambiente ........ .. .............................. . 200 


2.1. I dentidade principiológica ...... .. .. ............. ..... .............................. . 203 


2.2. As normas de regulação de saneamento e as normas ambientais ..... . 206 


3. O saneamento como atividade pollúdora ... ................ ... ... .. ......... ...... . 208 


3.1. Sujeição ao licenciamento ambiental ... .......... ............. ...... .... ...... . 208 


3.2. O caráter residuário dos lodos e efluentes ............................ ...... . 212 


4. Considerações F inais ............................. ........ .... ................................ . 213 


SAÚDE E SANEANlENTO BÁSICO : RELAÇÃO N ECESSARlA NA 


PERSPECTIVA DO D IREITO, 215 


SILVIA BADIM MARQUES & MARIA Cí::UA DFLDuQl W 


1. Introdução ........................ ... ..... .............................................. ...... ..... . 217 


2. O conceito de saúde ........................................ .. ......................... .. .... .. 218 


3. Saúde como direito funda 

3.1. 	Os ideais da reforma s 

no B rasil ............... .... . 

4. A promoção da saúde no 1 


4.1. O saneamento básico ~ 

4.2. 	A promoção da saúde 

de 2007 .. .. .... .. ......... .. 

5. C onsiderações finais ...... .. 

SAÚDE E SAl'lEAi\tIENTO NO B 
E OS DESAFIOS PA 

INTE 

1. 	Introdução ...................... . 


2. Breves reflexões conceitua 

básico e saneamento ambi 

2.1. Saúde e saúde pública 

2.2. 	Saneamento básico e ~ 

3. O 	saneamento ambiental, 

de saúde da população: an 

mortalidade infantil, abast 

tratamento de esgotos .... .. 

3.1. Saúde e sanean1ento s· 

3.2 . Mortalidade Infantil t 

3.3. Mortalidade infantil e 

de esgotos ............... . .. 

4. O tratamento jurídico da . 

4.1. A 	saúd~ como direito 

públicas intersetoriais 

4.2. O dever do 	Estado de 

de Sanea.mento básico 

5. Desafios atuais para a ado 

de saúde e saneament( 

5.1. Desafios jurídicos ...... 

5.2. Desafios político-inst 

5.3. Desafios financeiros .. 

6. Considerações finais ........ 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• 

165 


1 6 

..... ... .. .. .... ..... .. .... ..................... 166 


E: SANEAMENTO BAsl O COlVl J\ 


BANA, 169 

ITTA PINTO 

fios urbanos .. ................. .... .. .. . 171 

~ei Federal de 

............. ... ... .... ........ ... ...... ........ 174 

linante d,l política urbana ..... .. . 176 

o? ........ .. ...... .... .. ...... ... ........... . 178 

de articulação? ........ .. ... .. ...... . 180 

saneamento básico ............... . 181 

~na ... .. .. ..... ............. .............. .. . 185 

........ ..... ... ..... ... ............ ........... 193 


E SAN.EAM ENTO B . SICO, 197 

os SANTOS 


.... .......... .. ..... ... ..... .... ... ..... .. .. .. 199 

:ntc ........ ... .. ........ ... ...... ....... .. .. 200 


203 

lto e as nOrmas ambientais ... .. . 206 

ra ....................... ................. .. . 208 

:aI .. ..... ........ ............... ...... ...... . 208 

!uentes .... ............ ... ....... .. ...... . 212 

.. ... ....... ..... ...... ... ...... ....... ........ 213 


: REI.AÇA N ECFSSÁRIA A 

IREn'o,215 

'IA RIA CI::UA DEL.lJUQUE 

... ........ ..... ........ .... ... ....... ......... . 217 


.............. .. ...... .... .... .... ..... .. ...... 218 


3. Saúde como direito fundamental ....................... ..... .......... ... .............. 220 

3.1. O s ideais da reforma sanitár ia e a positivação do direito à saúde 

no Brasil.......... ....... .......... .... .... .......... ......... .. .. ..... ..... . .................. 222 

4. A pro moção da saúde no Bra il ....................... ...... ............................. 227 

4.1. O saneamento básico c m questão de promoção da saúde ..... . 227 

4.2. A promoção da saúde e a Lei federal nO 11.445, de 5 de janeiro 

de 2007 ........ ............. ... ............................ ..... .. ..... ..... ........ .... ....... 230 

5. C onsiderações finais .......... ........................... .... ................. ..... .. .... ...... 23 1 

SAÚDE E SAN . t ME TO NO BRASIL: A SPECT'OS C ONCElTU IS E RE ULATÓRlOS 


E D ESAF10S PARA i\ ADoçÃO D E Po iTICAS P . llUCAS 


I NTERSETO RlAl S NO PAis, 233 

FERNANDO AtTH 

1. I ntrodu'Yão .... .. ............................. ....................... .. ..... ...... ....... .... ... .... . 235 


2. Breves renexões conceituais: saúde, saúde pública, saneamento 


básico e saneamento ambientai ................................... ........ .... .. ..... .. .. 236 

2.1 . Saúde e saúde pública .. .. ....... ... ........ .. .. ...... ... ...... ............... ......... . 236 


2.2. Saneamento básico c saneamento ambiental ..... .. .. ......... .......... . .. 239 


3. O saneamento ambiental como fator determ inante das condições 


de ',lúde da população: análise a partir de indicadores de 


mortalidade infantil, ab'lstecimento de água e coleta e 


tratamento de esgotos ...... .. ........... ..... .. ..... .. ... .. ....... ... ..... ..... .. ......... ... . 242 


3.1. Saúde e saneamento sob a ótica da mortalidade infantil ............ . 242 


3.2. M ortalidade I ,ú anúl e abastecimento de :lgua .......................... .. 244 


3.3. M ortalidade infan til c serviços de coleta e tratamento 

de esgotos .. .... .......................................................................... .... . 246 


4. O tratamento jurídico da relação entre saúde e saneamento ............ . 249 


4.1. A saúde como direi to de todos e dever do Estado c as politicas 

públicas intersetoriais de saúde e saneamento ... .... ...... ............... . 249 


4.2. O dever do Estado de adotar políticas públicas intersetoriais 


de sanc • .lmento básico e saúde .... .. ...... ........ .... .... ........ ... .............. . 251 


5. Desafios atuais para a adoção de políticas públicas intersetoriais 


de saúde e saneamento no Brasil ................... .. .... ...... .................. . 253 


5.1. Desafios jurídicos ....... .... .......................... ..... ...... .... .. .. ... .... .. .... .. .. 253 


5.2. De afios político-institucionais ........ ......... .. ... ....... .. ... .. .. .. .. .. ..... .. 254 


5.3 . D esafios financeiros ... .......... ............... .... .. ... ......... .............. ........ . 254 


6. Considerações finais ... .... .. ..... ..... ..... .. ............................................... .. 258 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



o CONTROLE SOCIAL NO SETOR DE SANEAMENTO BAsl O: PRINCLPAlS 


AsPEC1'OS DA LEI F EDERAL N° 11.445, DE 05 DE ]ANEffi O DE 2007 

LEI DE SANEAMENTO BÁSICO, 259 

CAROLh MOTA 


1. I ntrodução ............................................................ ............................. . 261 
2. O controle social em face da Lei federal na 11.445107 ................... . 26 4 

2.1. Formulação da política pública de saneamento básico .............. .. 266 
2.2 . Plano de saneamento bási o .......... ...... ............ ...... .. ................... .. 268 
2.3 . Regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico ...... .. 272 

2.4. Prestação dos serviços de saneamento básico .............................. . 276 
2.5. P articipação de órgãos colegiados no controle social ................. .. 278 

3. Considerações fi nais ......................................................................... .. 28 1 

A CONSTRUÇÃO DE UM N( VO MODELO INSTITUCIONAL PARA O 


SANEAMENTO I °E STADO E SAo PAULO, 287 

KARLA B t::RTO co T RlNDADE 


1. 	Introdução ............ .... ... ...... ... ........................................................ ...... 289 

2. D as "concessões-convênio" ao regime de gestão associada: a proposta 

de uma nova modelagem para a delegação da prestação de serviços 

de saneamento no E stado de São Paulo ........ ......... .......... ..... .... .... ..... 290 

2.1. Antecedentes: o cenário no sistema do Plano N acional 

de Saneamento - PLAN ASA .... ........... .. ................................ .. .. 290 
2.2. As mudanças na delegação da prestação de serviços de saneamento 

no Estado de São Paulo .... ........ .. .... ...... ..... .. ...... ..... .......... ......... .. 292 

2.2.1. O contexto de prestação de serviços de saneamento pela 

Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do E stado 

de São Paulo.......... ......... .... .. ..... ......... ... ........... ....................... 292 
2.2.2. As condições para delegação da prestação dos serviços de 

saneamento no Estado de São Paulo - o advento da Lei 

federal na 11.107/05 e do D ecreto estadual na 50.470106 .. ..... 293 

2.2.3. As condições de extinção dos contratos quanto à 

reversibilidade dos bens e eventuais indenizações ...... .... .. ...... 296 
2.3. As condições para a delegação da prestação dos serviços de 

saneamento no Estado de São Paulo com o advento da Lei 

na 11.445, de 5 de janeiro de 2007 ............ .. .... ....... ........ ........ .. . 298 

3. O 	processo de criação do n 

setor de saneamento .......... . 

3.1. A regulação da prestaçã 

de São Paulo - a Lei ( 

dezembro de 2007 ..... . 

3.1.1. 	Razões para a criaçã 

de saneamento ..... .. ' 

3.1.2. Principais aspectos, 

de Saneamento e EI 

São Paulo - ARSE~ 

3.1.3. O 	processo de aprO' 
na 1.025107 ......... . 

3.1.4. As disposições sobre 

básico contidas na 1 

3.2. O 	planejamento dos se 

do Estado .................. . 

3.3. O 	financiamento dos SI 

de São Paulo ............. .. 

4. Considerações Finais ...... .. 

A TITULARIDADE DOS SER' 

SUPREM 

1. 	Introdução .................... .. .. 


2. As ações diretas de inconsl 

2.1. 	A ADI-MC na 2.077 

2.1.1. Voto do Ministro E 
2.2. A ADI nO 1.842/R] .. 

2.2.1. 	Voto do Ministro ~ 

2.2.2. 	Voto do Ministro J 
3. 	A Lei federal na 11.44510' 

saneamento básico .......... .. 

4. Conclusões .......... ... .......... . 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5Al\lEAMENTO BAsIC : PRINCIPAIS 3. O processo de criação do novo modelo insti tucional paulista para o 


45, DE 05 DE]; EIRO DE 2007- setor de saneamento ..... ............... ..... ........ .. ................... ... ................... 299 


TO BAsICO, 259 

. MOTA 


......................... ......... .. .. ........... 261 


!ral nO 11.445/07 ....... .. ......... . . 264 

: saneamento básico ... ....... .... . . 266 

..................... ........... ..... ......... ... 268 

:os de saneamento básico ....... . 272 

nto básico .... ........ .. ...... ...... ... . . 276 

no controle ~ocial ................. . . 278 


281 


)DELO I NST ITUCIONA l. PARA O 


J DE 51\0 PAUI.O, 287 

:0 TRINDADE 


....................... ..... ............... ..... 289 


.e gestão associada: a proposta 


lção da prestação de serviços 


.o .. .. ...... .............. .... ....... ...... ... . 290 


a do Plano Nacional 


.... ...... ..... ... .. .......... ........... ...... . 290 

tação de serviços de saneamento 


.... ... .............. .. .. ... ....... .. ... ........ 292 

viços de saneamento pela 


menta Básico do Estado 


.. .. ......... ... . .. ...... . . .. . ................ . 292 

prestação dos serviços de 


aulo - o advento da Lei 


•to estadual nO 50.470/06 ...... . 293 

ontratos quanto à 


~ais indenizações ............. ... . . 296 

• restação dos serviços de 


lo com o advento da Lei 


7.. ........ .. .... ......... .......... .. .. ..... 298 


3. 1. A regulação da prestação dos serviços de saneamento no 'stado 


de São Paulo - a L ei C omplementar nO l.025, de 7 de 


dezembro de 2007 ......................... .. .......... .................................. 300 


3.1.l. R azões para a criaçiio de uma agência reguladora estadual 


de saneamento ....................................... .... .. ............... ............ . 300 


3.1.2 . P rincipais aspectos da concepção da Agência Reguladora 


de Saneamento e E nergia do E stado de 


São Paulo - ARSESI .. .. ..... .... ... .... ... ......... ......... ...... ............ .. 301 


3. 1.3. O processo de aprovação da Lei Complementar 


nO 1.025/ 07 ...... ...................... .. ...... ...... ................... ...... ...... .. . 304 


3.1.4. As disposições sobre os serviços públicos de 	saneamento 


básico contidas na L ei C omplementar nO 1.025/07 ............ .. 306 


3.2. O planejamento dos serviços de saneamento: o novo papel 


do E stado ......................... .. .. .... ....... .. .... .. .. ..... ............. .. .. ............ . 308 


3.3 . O financiamento dos serviços de saneamento no E stado 


de São Paulo ............. ....... .... .. .... ...... ........................... ................ .. 311 


4. Considerações Finais ... ............... ................ ..... ............................ ... .. .. 313 


A TITULARlD \DE DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO EM DEBATE NO 


S UPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 317 


DE ISI-: VASQUES 


1. Introdução ...... .............. ......... ...... ........... .. .... ..... ....... ... ... ............ ... ... . . 319 


2. A s ações diretas de incon titucionalidade ........................................ .. 320 


2.1. A ADI-M nO 2.077/B .... ...... .......................... .... ................ .. 320 


2.1.1. Voto do Ministro E ros Grau ....... .......... ....... ............. ... .. ....... . 321 


2.2. A ADl nO 1.842/R] .. ....... ... ........... ....... ......... ..... .. ........ ..... ........ . 326 


2.2.1. Voto do M inistro elson Jobim .. ...... ........... ............ ............ . 329 


2.2.2. Voto do M inis tro Joaquim Barbosa ...... ..... .......................... .. 336 


3. 	A Lei federal nO 11.445/07, sobre diretrizes nacionais para o 


saneamento bás ico .. ... ...... ... ....... ... ... .... .. .. .. ........................ ...... .... ...... . 338 

4. Conclusões ........... ... ............ .... ... .......... .. ...... .......... .......... ..... .... ......... . 340 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


