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A ASSEMAE 

Fundada em 1984, no Triângulo Mineiro, a Assemae surgiu da 

necessidade dos municípios em ter uma entidade que os 

representasse no Cenário Nacional. 

 

Organização sem fins lucrativos.  

 

Com mais de   mil associados entre eles, prefeituras, serviços 

autônomos de água e esgoto, drenagem e limpeza urbana. 

 



A Assemae defende a universalização do saneamento básico 

como direito do cidadão, e reconhece no saneamento o 

caminho para a prevenção e controle de doenças de 

veiculação hídrica, inclusão social e qualidade de vida das 

populações urbana e rural. 

 

Em 2003, ASSEMAE recebeu o prêmio UN-Habitat, conferido 

pelo Programa de Assentamentos Humanos da ONU, pela 

promoção do saneamento nos municípios brasileiros. 

 

 



QUESTÕES PRELIMINARES 
 

Saneamento Básico segundo a lei 11.445/2007 

compõe-se dos seguintes serviços, infraestruturas 

e instalações operacionais de: 
 

Abastecimento de Água Potável; 

Esgotamento Sanitário; 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas; 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos; 
 



QUESTÕES PRELIMINARES 
 

Cada Município, seja metropolitano ou não, deve editar o 

seu plano de saneamento básico, (Art. 9º da lei 

11.445/2007) 
 

Apesar de se tratar de quatro eixos de serviços públicos 

diferentes, o plano de saneamento é um só. Tratam-se de 

quatro serviços públicos integrados pelo mesmo 

planejamento. 
 



QUESTÕES PRELIMINARES 
 

Nos termos da Constituição e do que entende o STF, a 
titularidade dos serviços de saneamento básico é 
sempre municipal.  
 

Não existe titularidade estadual ou compartilhada. 
 

Contudo, nas regiões metropolitanas, o exercício da 
titularidade dos municípios deve ocorrer em um regime 
jurídico específico: o regime metropolitano. 



A REGIÃO METROPOLITANA É CONSTITUÍDA  
SÓ POR MUNICÍPIOS 

 
 

A Constituição diz que as regiões metropolitanas são 
constituídas por agrupamentos de municípios 
limítrofes.  
 

Diz, ainda, que cabe ao Estado instituir as regiões 
metropolitanas, por meio de lei complementar. 



 

 

 

 

 

A REGIÃO METROPOLITANA É CONSTITUÍDA  
SÓ POR MUNICÍPIOS 

 
 

Ao Estado cabe instituir, não constituir a região 
metropolitana. 
 

Com isso a Assemae defende que a região metropolitana é 
um organismo intermunicipal de natureza compulsória, 
porque criado independentemente da vontade dos Municípios. 



A REGIÃO METROPOLITANA É CONSTITUÍDA  

SÓ POR MUNICÍPIOS 
 

Durante o Congresso Constituinte a ASSEMAE defendeu a 

autonomia municipal, que foi assegurada no texto da 

Constituição de 1988 inclusive nas regiões metropolitanas. 

Como vimos, se prevê que as regiões metropolitanas são 

constituídas por municípios limítrofes. 
 



A DECISÃO NA ADI 1842 - RJ 
 

•No julgamento da ADI nº 1842-RJ, o STF prestigiou a 
autonomia municipal. 
 

•No julgamento foram declarados inconstitucionais diversos 
artigos da lei complementar do Estado do Rio de Janeiro. 
 

•O STF decidiu que a criação de uma região metropolitana 
não pode produzir a transferência de competências do 
Município para o Estado.  



A DECISÃO NA ADI 1842 - RJ 
 

O STF decidiu também que a competência dos serviços 

de saneamento básico é sempre do Município. 
 

Porém quando o Município integrar região metropolitana, o 

exercício dessa competência deve se dar pelo órgão ou 

entidade metropolitano. 



A DECISÃO NA ADI 1842 - RJ 
 

Contudo o STF não decidiu o que é e como deve ser 

formatado o órgão ou entidade metropolitano.  
 

Deixou em aberto se ele pode ser formado só por 

Municípios, se o Estado pode ou não fazer parte dele, ou, 

ainda, se a sociedade civil também pode ou deve integrar a 

governança do órgão ou entidade metropolitano.  Quem vai 

decidir isso será a lei complementar estadual, caso a 

caso. 



A DECISÃO NA ADI 1842 - RJ 
 

Em resumo: o STF decidiu que: 

 

•a instituição de região metropolitana não leva à transferência de 

competências constitucionais dos Municípios para o Estado; 

 

• que os Municípios atingidos devem exercer sua competências por meio 

do órgão metropolitano; 

 

•Ficou em aberto quem constitui e como é a governança do órgão 

metropolitano, questões a serem decididas por meio da lei 

complementar estadual que instituir a região metropolitana. 



DIVERGÊNCIAS NO ACÓRDÃO 
 

A ASSEMAE entende que ocorreram equívocos na 
publicação do Acórdão do Julgamento, ocorrido no dia 16 
de setembro. 
 

 

A ASSEMAE fomentou e apoia os recursos 
apresentados pelos Autores da ADI (PDT, PT E PPS). 
 



ABRANGÊNCIA DA DECISÃO DO STF 
 

Vale ressaltar que esta decisão está restrita aos estados do 
Rio de Janeiro e da Bahia.  
 

Nos demais estados (inclusive SP) ela não é autoaplicável e 
as futuras leis estaduais relacionadas ao tema poderão ser 
contestadas. 

 



GESTÃO ASSOCIADA – NOVO ARRANJO PARA PRESTAÇÃO 

DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

A gestão pública, em especial os serviços de saneamento básico, 

conta desde 2005 com a efetiva contribuição dos instrumentos que 

regulamentam a gestão associada dos serviços públicos, 

estabelecidos na Lei de Consórcios Públicos nº 11.107, de 6 

de abril de 2005, que cria um ambiente normativo mais 

adequado à adoção de instrumentos de cooperação federativa  
  
 

 



GESTÃO ASSOCIADA – NOVO ARRANJO PARA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

Várias experiências de aplicação dessa Lei para a gestão 

associada dos serviços públicos de saneamento vêm 

sendo implementada.  Como os Consórcios Públicos : 

Cismae/PR, Cisab/MG, (água e esgoto) -  Corsap/GO e DF – 

(resíduo sólido) 
 



GESTÃO ASSOCIADA – NOVO ARRANJO PARA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 
 

A lei de Consórcio Públicos cria um ambiente favorável para 

novos arranjos de cooperação federativa, respeitando a 

autonomia e independência de cada Ente Federado. 

Podendo ter vários arranjos de gestão associada : 

municípios com municípios ou estados com estados ,  

União com estados, União com estados e municípios, 

estados com municípios. 
 



GESTÃO ASSOCIADA – NOVO ARRANJO PARA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

Esse é um grande avanço em direção às bases do 

federalismo moderno e autêntico que permite o 

desafio do desenvolvimento do País a partir de projetos 

regionais compatíveis com as diretrizes e estratégias 

nacionais, agregando a participação da sociedade 

civil no controle social da gestão dos serviços. 
 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ASSEMAE acredita que o saneamento básico somente poderá 

avançar nas regiões metropolitanas mediante o esforço 

conjunto dos Estados e Municípios, ou seja, uma cooperação 

federativa, que mediante diálogo devem assumir compromissos 

entre si e com a população. 
 

A ASSEMAE repudia toda proposta de centralização ou de 

subordinação do Município ao Estado, o que só leva ao conflito e 

prejudica os investimentos em saneamento básico. 
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