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EMENTA: SANEAMENTO BÁSICO. PLANO MUNICIPAL:
CONDIÇÃO DE VALIDADE PARA A  DELEGAÇÃO DO
SERVIÇO.  PERMISSÃO  E  CONTRATO  ANTERIORES
COM  A  SANEPAR  VENCIDOS.  NECESSIDADE  DE
IMEDIATA FINALIZAÇÃO DO PLANO PARA ORIENTAR
O  FUTURO  ABASTECIMENTO  DE  ÁGUA  E  O
ESGOTAMENTO  SANITÁRIO.  CONTEÚDO  MÍNIMO  E
PARTICIPAÇÃO  POPULAR.  DATA-LIMITE  DE  31  DE
DEZEMBRO DE 2015. PRESTAÇÃO REGIONALIZADA E
GESTÃO ASSOCIADA. LEI FEDERAL 11.445/2007 E LEI
ESTADUAL  16.424/2009.  DISPENSA  DE  LICITAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.  IMPRESCINDIBILIDADE  DE
CONVÊNIO  DE  COOPERAÇÃO  ENTRE  MUNICÍPIO  E
ESTADO.  ATIVIDADES  DE  REGULAÇÃO  E
FISCALIZAÇÃO  A  SEREM  PROMOVIDAS  PELO
INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ. CONTRATO DE
PROGRAMA.  ADEQUAÇÕES.  CLÁUSULAS
OBRIGATÓRIAS  E  METAS  COERENTES  COM  O
PLANO DIRETOR E COM O PMSB.  INOBSERVÂNCIA
ENSEJADORA  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
CONTROLE  SOCIAL  E  MINISTERIAL.  GARANTIA  DE
PRESENÇA DOS SEGMENTOS PREVISTOS NO ART.
34,  §3º  DO  DECRETO  7.17/2010  NO  COMITÊ  DE
ACOMPANHAMENTO A SER INSTITUÍDO.

A 3a Promotoria de Justiça da Comarca de Piraquara, no bojo dos autos em

epígrafe, questione este Centro de Apoio Operacional sobre as medidas a serem

adotadas  para  a  formulação  de  novo  contrato  de  concessão  dos  serviços  de
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saneamento  básico,  no  Município  de  Piraquara,  bem  como  para  a  edição  e

implementação do respectivo Plano Municipal de Saneamento Básico.

Após análise do material encaminhado - destacando-se, entre os documentos,

Contrato  de  Concessão  datado  de  1979  e  Termos  Aditivos,  expirados  em

31/12/2011; Contrato n. 09/2015 do Município de Piraquara com a COBRAPE para a

elaboração do Plano Municipal  de Saneamento Básico (fls.262-266); e Minuta de

Contrato Programa proposta pela SANEPAR (fls. 273-293) - tem este órgão auxiliar

as seguintes ponderações e recomendações a oferecer.

1.  Da necessidade de prévio  Plano Municipal  de Saneamento Básico:

procedimento participativo e conteúdo mínimo

De saída, importa relevar que a Lei 11.445/2007 estabelece, em seu art. 11,

as  condições  de  validade  dos  contratos  de  delegação  de  serviços  públicos  de

saneamento  básico,  que  abarcam  o  abastecimento  de  água  e  o  esgotamento

sanitário,  entre as quais  destacam-se a confecção de prévio  Plano Municipal  de

Saneamento Básico, o estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira para  a

prestação universal, a edição de normas de regulação pelos órgãos competentes e a

realização de audiências e consultas públicas sobre a minuta do contrato:

Art. 11.  São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a
prestação de serviços públicos de saneamento básico:
I - a existência de plano de saneamento básico;
II  -  a  existência  de  estudo  comprovando  a  viabilidade  técnica  e
econômico-financeira da prestação universal e integral dos serviços,
nos termos do respectivo plano de saneamento básico;
III - a existência de  normas de regulação que prevejam os meios para o
cumprimento das diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade de
regulação e de fiscalização;
IV - a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o
edital de licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato.
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§ 1o  Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato deverão

ser compatíveis com o respectivo plano de saneamento básico.

Ainda, conforme se infere do §1o do dispositivo, os planos de investimentos a

orientar as metas do prestador hão de estar pautados nos diagnósticos e previsões

do  próprio  PMSB.  Nesse  sentido,  de  todo  inviável  a  assinatura  do  contrato  de

programa  proposta  pela  SANEPAR  na  ausência  do  respectivo  plano,  cuja

elaboração é objeto do Contrato 09/2015 do Município de Piraquara, acostado às fls.

262-266, em fase de finalização. Tal proceder ensejaria vício insanável, ab ovo.

Na mesma toada, descabida a fixação das metas e objetivos constantes da

Cláusula Quinta da minuta de contrato apresentada pela SANEPAR (fl. 276), antes

da conclusão do PMSB participativo, o qual muito provavelmente aportará elementos

novos a demandar a revisão ou a adequação da sobredita cláusula. 

Isto porque o PMSB tem conteúdo mínimo obrigatório disciplinado pelo art. 19

da Lei 11.445/2007, com desdobramentos de curto, médio e longo prazo, os quais

deverão ser incorporados em eventuais contratos de delegação do serviço:

Art. 19.  A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará
plano, que poderá ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, no
mínimo:
I  -  diagnóstico  da  situação  e  de  seus  impactos  nas  condições  de  vida,
utilizando sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e
socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas;
II  -  objetivos  e  metas  de  curto,  médio  e  longo  prazos  para  a
universalização,  admitidas  soluções  graduais  e  progressivas,
observando a compatibilidade com os demais planos setoriais;
III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e
as metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e
com outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis
fontes de financiamento;
IV - ações para emergências e contingências;
V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência
e eficácia das ações programadas.
(...)
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§ 5o  Será assegurada ampla divulgação das propostas dos planos de
saneamento básico e dos estudos que as fundamentem, inclusive com
a realização de audiências ou consultas públicas.
(...)
§  8o  Exceto  quando  regional,  o  plano  de  saneamento  básico  deverá

englobar integralmente o território do ente da Federação que o elaborou.

É dizer, não apenas a minuta do contrato deverá ser levada à apreciação da

sociedade,  no  momento  oportuno,  também  o  PMSB  in  re  ipsa demanda  ampla

participação popular. Não se olvide, porém, que, além de observar o Plano Diretor e

demais peças de legislação urbanística, o PMSB tem de estar compatível com o

Plano de Bacia Hidrográfica, no caso em tela, da Bacia Hidrográfica do Alto Iguaçu 1,

segundo exige o §3o do mesmo comando (art. 19). 

Imprescindível, portanto, sustar quaisquer atos de delegação do serviço até a

conclusão do Plano Municipal de Saneamento Básico, o qual fornecerá uma leitura

atualizada do quadro de demanda local, as diretrizes para a operação do sistema

integrado e os índices e metas a serem atingidos, ao que eventual contrato com a

SANEPAR deverá submeter-se.  Outro expediente,  além de flagrantemente ilegal,

daria  azo  à  perpetuação,  acrítica  e  por  décadas,  do  modelo  já  vigente,  sem

modificações  que  possam  ser  apontadas  como  necessárias,  indevidamente

engessando a Administração Pública e lesando o meio-ambiente e os consumidores.

Todavia,  a  cautela  não  pode  reverter-se  em subterfúgio  para  a  manutenção  do

contrato vencido e da precariedade em que se encontra, atualmente, a prestação do

serviço. Para evitar tal limbo jurídico, deve-se adotar como razoável a data-limite de

31 de dezembro de 2015, constante do art.  26, §2º do Decreto 7.217/2010, para

finalização do PMSB e início das medidas executórias da nova concessão.

1 Aprovado no ano de 2013 e disponível em: http://www.aguasparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?
conteudo=158 
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2. Do formato regionalizado de prestação dos serviços de saneamento

básico

Não  resta  dúvida  de  que  a  Lei  11.445/2007,  em homenagem mesmo ao

princípio da eficiência administrativa, autorizou a “prestação regionalizada” para os

serviços  de  saneamento  básico,  regida  pelos  arts.  14  a  18.  Ressaltam-se,  pela

conexão com a matéria em comento, as disposições dos arts. 14 a 16:

Art.  14.  A  prestação  regionalizada  de  serviços  públicos  de  saneamento
básico é caracterizada por:
I - um único prestador do serviço para vários Municípios, contíguos ou não;
II - uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços, inclusive de sua
remuneração;
III - compatibilidade de planejamento.

Art.  15.  Na prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento
básico, as atividades de regulação e fiscalização poderão ser exercidas:
I - por órgão ou entidade de ente da Federação a que o titular tenha
delegado o exercício dessas competências por meio de convênio de
cooperação entre entes da Federação, obedecido o disposto no art. 241
da Constituição Federal;
II  -  por  consórcio  público de direito  público integrado  pelos  titulares dos
serviços.
Parágrafo único.  No exercício das atividades de planejamento dos serviços
a que se refere o caput deste artigo, o titular poderá receber cooperação
técnica  do  respectivo  Estado  e  basear-se  em  estudos  fornecidos  pelos
prestadores.

Art.  16.  A  prestação  regionalizada  de  serviços  públicos  de  saneamento
básico poderá ser realizada por:
I - órgão, autarquia, fundação de direito público, consórcio público, empresa
pública ou sociedade de economia mista estadual, do Distrito Federal, ou
municipal, na forma da legislação;
II - empresa a que se tenham concedido os serviços.

Trata-se, nos termos expostos pelo Município de Piraquara (fls. 154-155) e

pela SANEPAR (fls. 84-90), da modalidade que se deseja adotar, doravante, como

influxo  do  federalismo  de  cooperação  que  se  expressa  na  chamada  “gestão

associada dos serviços públicos”, acolhida pelo art. 241 da Constituição de 1988:
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Art.  241.  A  União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios
disciplinarão  por  meio  de  lei  os  consórcios  públicos  e  os  convênios  de
cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de
serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos,
serviços,  pessoal  e  bens  essenciais  à  continuidade  dos  serviços
transferidos. 

Por gestão associada, entende-se, no escopo do Decreto 7.217/2010:

Art. 2o Para os fins deste Decreto, consideram-se:

(...)

IX - gestão  associada  de  serviços  públicos:  exercício  das  atividades  de
planejamento, regulação ou fiscalização de serviços públicos por meio de
consórcio  público  ou de  convênio  de  cooperação  entre  entes  federados,
acompanhadas  ou  não  da  prestação  de  serviços  públicos  ou  da
transferência  total  ou  parcial  de  encargos,  serviços,  pessoal  e  bens
essenciais à continuidade dos serviços transferidos;

Quanto à política de saneamento básico, a modelagem da gestão associada,

no  Estado  do  Paraná,  encontra-se  albergada  na  Lei  Estadual  16.424/2009,

determinando que, na hipótese de gestão associada entre Estado e Municípios, as

atividades de regulação e fiscalização a que alude o art. 15 da Lei 11.445/07 ficarão

a cargo do Instituto das Águas do Paraná. Nada obstante, tal delegação demanda

específico convênio de cooperação entre os entes federados envolvidos, no qual o

futuro contrato de programa com a SANEPAR estará lastreado. Assim reza o art. 41:

Art. 41. Nos casos de prestação regional dos serviços públicos de água e
esgoto prevista no artigo 14 da Lei n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007, as
atividades de regulação e fiscalização poderão ser exercidas pelo Instituto
das Águas do Paraná, desde que haja delegação dos respectivos titulares,
mediante convênio de cooperação ou consórcio público.

§  1°. A prestação regional  dos  serviços  públicos  de água e  esgoto  será
realizada pela Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, criada
especificamente para este fim pela Lei n° 4.684, de 24 de janeiro de 1963, e
alterada pela Lei n° 4.878, de 19 de junho de 1964 e pela Lei n° 12.403, de
30 de dezembro de 1998.
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§  2º. A  prestação  dos  serviços  no  âmbito  da  gestão  associada  será
disciplinada por contrato de programa a ser celebrado entre o Município e a
Companhia  de  Saneamento  do  Paraná  –  SANEPAR,  autorizado  em
convênio de cooperação ou consórcio público, conforme previsto no artigo
13, § 5°, da Lei n° 11.107, de 6 de abril de 2005, dispensada a licitação, nos
termos do artigo 24, inciso XXVI, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 3°. Na prestação regional dos serviços públicos de água e esgoto a tarifa
será  uniforme  para  todos  os  sistemas  operados  pela  Companhia  de
Saneamento  do  Paraná  –  SANEPAR,  mediante  contrato  de  programa
autorizado  em  convênio  de  cooperação ou  consórcio  público  e  nos
demais  contratos  vigentes  da  Companhia  de  Saneamento  do  Paraná  –
SANEPAR.

Art. 42. A prestação regional dos serviços públicos de água e esgoto
observará, nos contratos celebrados depois de 22 de fevereiro de 2007,
o respectivo plano municipal de saneamento, que deverá ser compatível
com  o  planejamento  estadual  desenvolvido  pelo  ente  da  Administração
Estadual competente, o qual deverá ser uniforme com relação à fiscalização,
regulação e fixação de tarifa para o conjunto dos Municípios atendidos pela
Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, observado o seu plano
de gestão.

Destarte, a prévia celebração de convênio de cooperação com o Estado do

Paraná também constitui requisito insuplantável para eventual renovação do contrato

com a SANEPAR (sociedade de economia mista estadual a que se refere o art. 16, I

da  Lei  11.445/2007),  o  que  exige,  minimamente,  intervenção  ad  referendum do

Poder Legislativo Municipal, à luz do art. 16, §1o,XVII da Lei Orgânica de Piraquara.

Outrossim, cabe ao Instituto das Águas do Paraná indicar se editou e qual o

marco  regulatório  da  prestação  do  serviço,  arcabouço  sem  o  qual  não  poderá

exercer a atribuição de ente regulador e fiscalizador, vedando terminantemente a

contratação (art. 11, III da Lei 11.445/2007). O mesmo comando explicita o escopo

mínimo de tal arcabouço de regulação, a ser fornecido pelo Instituto das Águas:

§ 2o  Nos casos de serviços prestados mediante contratos de concessão ou

de programa, as normas previstas no inciso III do caput deste artigo deverão
prever:
I -  a autorização para a contratação dos serviços, indicando os respectivos
prazos e a área a ser atendida;
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II - a inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de expansão
dos serviços,  de qualidade,  de eficiência  e  de uso racional  da água,  da
energia e de outros recursos naturais, em conformidade com os serviços a
serem prestados;
III - as prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas;
IV - as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da
prestação dos serviços, em regime de eficiência, incluindo:
a) o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas;
b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas;
c) a política de subsídios;
V  -  mecanismos  de  controle  social  nas  atividades  de  planejamento,
regulação e fiscalização dos serviços; 
VI - as hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços.
§  3o  Os  contratos  não  poderão  conter  cláusulas  que  prejudiquem  as

atividades de regulação e de fiscalização ou o acesso às informações sobre
os serviços contratados.
§ 4o  Na prestação regionalizada, o disposto nos incisos I a IV do caput e

nos §§ 1o e 2o deste artigo poderá se referir ao conjunto de municípios por

ela abrangidos.

Sobretudo, os elementos relativos aos  padrões de qualidade  e aos  direitos

dos  usuários são  de  suma importância  para  garantia  regularidade,  continuidade,

eficiência,  segurança,  atualidade,  generalidade,  cortesia  na  sua  prestação  e

modicidade das tarifas, que caracterizam o serviço público adequado (art. 6o, §1o da

Lei 8.987/1995). É, aliás, o que expressa o art. 2o, II do Decreto 7.217/2010:

Art. 2o  Para os fins deste Decreto, consideram-se:

II - regulação: todo e qualquer ato que discipline ou organize determinado
serviço  público,  incluindo  suas  características,  padrões  de  qualidade,
impacto  socioambiental,  direitos  e  obrigações  dos  usuários  e  dos
responsáveis por sua oferta ou prestação e fixação e revisão do valor de
tarifas e outros preços públicos, para atingir os objetivos do art. 27;

Por sua vez, no que tange à invocada dispensa de licitação no regime de

contrato  de  programa com entidade  da  Administração Indireta,  vale  reproduzir  o

entendimento favorável assentado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná:
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EMENTA: Consulta. SANEPAR. Termo de Cooperação firmado entre entes
federativos. Prestação de Serviço Público de Interesse Comum. Contrato de
Programa com entidade da Administração Indireta. Dispensa de Licitação,
pela possibilidade conforme manifestações técnicas e do MpjTC.

(TCE-PR. Processo n. 313470/08. Acórdão n. 1822/08. Tribunal Pleno. Rel.:
Cons. Hermas Brandão. Inteiro teor em anexo)

Sem embargo, da dispensa de procedimento licitatório apenas poderão se

valer  as  partes  contratantes  uma  vez  comprovado  o  atendimento  a  todas  as

formalidades supracitadas, qual a celebração de convênio de cooperação e a edição

de normas de regulação claras, bem como aos requisitos de validade ancorados na

legislação  de  regência.  Ademais,  o  conteúdo  do  instrumento  não  é  inteiramente

disponível, demandando, igualmente, escrutínio ministerial, conforme segue.

3. Dos elementos e cláusulas ínsitos ao contrato de programa

A propósito, precisamente pela relevância e essencialidade de que gozam os

serviços de saneamento básico,  com ênfase para o abastecimento de água e o

esgotamento  sanitário,  é  que  a  Lei  11.445/2007  e  o  Decreto  7.217/2010,

regulamentando-a,  enfeixam  um  rígido  arcabouço  de  regras  de  necessário

comparecimento nos contratos administrativos, visando à sua plena higidez. À parte

as  já  referenciadas  normas  do  art.  11,  §2o da  Lei  11.445/2007,  o  art.  40  do

retromencionado Decreto sumariza os demais elementos imprescindíveis:

Art. 40.  São cláusulas necessárias dos contratos para prestação de serviço
de saneamento básico, além das indispensáveis para atender ao disposto
na Lei nº 11.445, de 2007, as previstas:

I - no art. 13 da Lei n  o     11.107, de 2005, no caso de contrato de programa;
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II - no art. 23 da Lei nº 8.987, de 1995, bem como as previstas no edital de
licitação, no caso de contrato de concessão; e

III - no art. 55 da Lei no 8.666, de 1993, nos demais casos. 

De se  salientar  o  art.  13  da  Lei  11.107/2005,  a  conformar  o  contrato  de

programa entre  distintos  entes  federativos,  o  Município  e  o  Estado,  in  casu.  No

cenário dos autos, cabível aplicação, sobretudo, dos parágrafos 1º e 2º:

Art.  13.  Deverão ser  constituídas e  reguladas por  contrato  de programa,
como condição de sua validade, as obrigações que um ente da Federação
constituir para com outro ente da Federação ou para com consórcio público
no  âmbito  de  gestão  associada  em  que  haja  a  prestação  de  serviços
públicos ou a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou
de bens necessários à continuidade dos serviços transferidos.

§ 1o O contrato de programa deverá:

I – atender à legislação de concessões e permissões de serviços públicos e,
especialmente no que se refere ao cálculo de tarifas e de outros preços
públicos, à de regulação dos serviços a serem prestados; e

II  –  prever  procedimentos  que  garantam  a  transparência  da  gestão
econômica e financeira de cada serviço  em relação a cada um de seus
titulares.

§ 2o No caso de a gestão associada originar a transferência total ou parcial
de  encargos,  serviços,  pessoal  e  bens  essenciais  à  continuidade  dos
serviços transferidos, o contrato de programa, sob pena de nulidade, deverá
conter cláusulas que estabeleçam:

I – os encargos transferidos e a responsabilidade subsidiária da entidade
que os transferiu;

II  –  as  penalidades no  caso  de  inadimplência  em relação  aos  encargos
transferidos;

III – o momento de transferência dos serviços e os deveres relativos a sua
continuidade;

IV – a indicação de quem arcará com o ônus e os passivos do pessoal
transferido;
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V  –  a  identificação  dos  bens  que  terão  apenas  a  sua  gestão  e
administração  transferidas  e  o  preço  dos  que  sejam  efetivamente
alienados ao contratado;

VI –  o procedimento para o levantamento,  cadastro e avaliação dos
bens reversíveis que vierem a ser amortizados mediante receitas de
tarifas ou outras emergentes da prestação dos serviços.

(...)

Noutras  palavras,  não  pode  o  contrato  de  programa  discrepar  do  teor

inarredável  da  lei,  sob  pena  de  nulidade  ou  sob  risco  de  penitenciar  toda  uma

comunidade de usuários com serviço deficiente, ao qual estará atrelada também a

Administração local, décadas a fio. Coligindo esses elementos mínimos a constar do

pacto,  vertem-se,  em  cognição  não  exauriente,  os  itens  passíveis  de

ajuste/revisão/aprimoramento na versão preliminar do documento de fls. 274-294:

a) Cláusula 1ª, §2º, §3º e §5º: necessário especificar as áreas abrangidas
pelo  contrato  e  que  serão  atendidas  pela  SANEPAR,  prevendo  a
solução adequada para eventuais localidades remanescentes;

b) Cláusula  5ª,  caput,  §3º  e  §4º:  necessidade  de  revisar  as  metas,
adequando-as aos resultados e cronogramas do Plano Municipal  de
Saneamento  Básico  em  finalização  e  incluindo  com  previsão  de
reserva de parcela do faturamento com a exploração do serviço público
para  o  atendimento  das  mesmas,  em  observância  ao  princípio  da
universalização  progressiva,  e  não  condicionadas  unicamente  à
obtenção de financiamentos externos. Ademais, importante inserção de
sanções objetivas para o descumprimento das metas contratadas;

c) Cláusula 7ª, §2º, §3º e Cláusula 32: questionável, em face do art. 13,
§2º, V e VI da Lei 11.107/2005, a reversão integral e gratuita dos ativos
municipais para a SANEPAR, com base em permissão não licitada pré-
Constituição  de  1988,  mormente  durante  o  “período  em  que  a
concessão esteve vencida” (fl. 278). Neste sentido, merece a questão
consulta específica ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias de
Justiça de Proteção ao Patrimônio Público e à Ordem Tributária;
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d) Cláusula  9ª, §1º  e  §2º:  necessário  avaliar  a  compatibilidade  da
transferência  de  infraestrutura  básica  nos  parcelamentos  do  solo
urbano com a Lei 6.766/1979 e com a legislação municipal de regência.
Ademais, soa exorbitante e excessivamente genérico o §2º e violador
da autonomia municipal e das próprias disposições da Lei Orgânica de
Piraquara no tocante à gestão dos bens públicos municipais;

e) Cláusula  10,  §1º:  substituir  o  termo  “buscará”  por  “deverá  atingir
condições efetivas de regularidade, continuidade (...)”;

f) Cláusula 13, §9º: necessidade de previsão de regras claras e critérios
objetivos para a autorização de prestação de serviços em áreas de
ocupação irregular, sob pena de conflitos posteriores;

g) Cláusula 21, §2º: vide item quatro da Consulta, abaixo;

h) Cláusula 25,  caput  e §3º:  o embargo ao funcionamento de poços e
cisternas  e  às  soluções  individuais  de  esgotamento  sanitários  que
estejam regulares dentro do perímetro urbano apenas pode se dar em
áreas já cobertas pela rede pública, onde o serviço esteja disponível,
aliás como disciplinado no próprio Contrato Administrativo 212/1979.

Por fim, repise-se que o desprezo às formalidades legais na celebração do

contrato  de  gestão  associada  caracteriza  ato  de  improbidade  administrativa,

conforme ditames do art. 10, XIV da Lei 8.429/1992:

Art.  10.  Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  que  causa  lesão  ao
erário  qualquer  ação  ou  omissão,  dolosa  ou  culposa,  que  enseje  perda
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens
ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

(...)

XIV  –  celebrar  contrato  ou  outro  instrumento  que  tenha  por  objeto  a
prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar
as formalidades previstas na lei;
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4. Da fiscalização e acompanhamento pela sociedade e pelo Ministério

Público

Ulteriormente, impende discorrer sobre a legitimidade inconteste do Parquet

para atuar na seara do saneamento básico, inclusive pela via judicial:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  IMPLANTAÇÃO
DE REDE DE COLETA DE ESGOTO, AO OBJETIVO DE PROPORCIONAR
MELHORES  CONDIÇÕES  DE  SAÚDE  À  POPULAÇÃO  E  DE
PRESERVAÇÃO  DO  MEIO  AMBIENTE.  PLENA  CONFIGURAÇÃO  DE
INTERESSE  DIFUSO  TUTELÁVEL  PELO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.
LEGITIMIDADE ATIVA DO  PARQUET  RECONHECIDA.  PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.  ANÁLISE  PELO  RECURSO  ESPECIAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL.
1. Nas razões do recurso especial, alega a ora agravante, além de dissídio
jurisprudencial, a existência de violação do disposto nos arts. 127 e 129, inc.
II,  da Constituição Federal,  bem como no art.  25,  inc.  IV,  "a",  da Lei  n.
8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público).
2. É de se notar, entretanto, que o acórdão recorrido se encontra em perfeita
harmonia com a compreensão formada pelo Superior Tribunal de Justiça, no
sentido  de  que  incumbe  ao  Ministério  Público  a  defesa  dos  interesses
difusos e coletivos e de outras funções compatíveis  com a sua natureza
(Precedentes: REsp 1.192.281/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda  Turma,  DJe  10/11/2010;  e  REsp  397.840/SP,  Rel.  Ministro
Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 13/3/2006).
3.  É o que patentemente ocorre no caso concreto,  em que se verifica a
atuação ministerial em defesa da implantação da rede de coleta de esgoto
de forma adequada.  Nota-se,  à evidência,  que a postulação trazida pelo
Ministério Público perante a instância de origem não interessa apenas a um
conjunto  de  pessoas identificadas,  mas a um universo  indeterminado de
possíveis consumidores, bem como a toda a sociedade, na medida em que
subjacente  a  adoção de providências  voltadas  ao saneamento  básico,  a
viabilizar  condições  de  saúde  à  população,  evitando  contaminação  e
proliferação de doenças, além de preservar, com bem ponderou o Tribunal
de origem, o meio ambiente.
(...)
(STJ. AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 139.216 – SP. Rel.: Ministro
Og Fernandes. Segunda Turma. DJ: 07 de novembro de 2013)

Nada  obstante,  além  da  fiscalização  ministerial,  acha-se  assegurado  o

controle social  sobre a qualidade e da regularidade da prestação do serviço, em
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proveito de toda a sociedade e em colaboração com os órgãos estatais. O acesso à

informação e a participação dos usuários no seu monitoramento e avaliação são

corolários  da  gestão  democrática  da  cidade,  consagrada  no  art.  2º,  II  da  Lei

10.257/2001,  por  meio  da  população  diretamente  e  de  suas  associações

representativas,  nos  diversos  segmentos  interessados.  A  propósito,  o  Decreto

7.217/2010,  em seu art.  34,  §3º  nomina esses vários  segmentos,  com presença

garantida nos órgãos colegiados da política de saneamento básico:

Art. 34.  O controle  social  dos  serviços  públicos  de  saneamento  básico
poderá  ser  instituído  mediante  adoção,  entre  outros,  dos  seguintes
mecanismos:

I - debates e audiências públicas;

II - consultas públicas;

III - conferências das cidades; ou

IV - participação de órgãos colegiados de caráter consultivo na formulação
da  política  de  saneamento  básico,  bem como  no  seu  planejamento  e
avaliação. 

(...)

§ 3o  Nos  órgãos  colegiados  mencionados  no  inciso  IV  do caput,  é
assegurada a participação de representantes:

I - dos titulares dos serviços;

II - de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento
básico;

III - dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico;

IV - dos usuários de serviços de saneamento básico; e

V - de  entidades  técnicas,  organizações  da  sociedade  civil  e  de
defesa do consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico. 

§ 4o  As funções e competências dos órgãos colegiados a que se refere o
inciso  IV  do caput poderão  ser  exercidas  por  outro  órgão  colegiado  já
existente, com as devidas adaptações da legislação. 

§ 5o  É assegurado aos órgãos colegiados de controle social o acesso a
quaisquer documentos e informações produzidos por órgãos ou entidades
de regulação ou de fiscalização, bem como a possibilidade de solicitar a
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elaboração de estudos com o objetivo de subsidiar a tomada de decisões,

observado o disposto no § 1o do art. 33. 

§ 6º  Após 31 de dezembro de 2014, será vedado o acesso aos recursos
federais ou aos geridos ou administrados por órgão ou entidade da União,
quando destinados a serviços de saneamento básico, àqueles titulares de
serviços públicos de saneamento básico que não instituírem, por meio de
legislação específica, o controle social realizado por órgão colegiado, nos
termos do inciso IV do caput.

Sob  o  influxo  da  normativa,  recomenda-se  que  o  Comitê  Municipal  de

Acompanhamento da Prestação dos Serviços de Saneamento Básico a que alude o

§2º da Cláusula Vinte e Um da minuta de contrato (fl. 287), reflita tal composição.

É a consulta.

Curitiba, 14 de setembro de 2015.

ODONÉ SERRANO JUNIOR
Promotor de Justiça

THIAGO DE AZEVEDO PINHEIRO HOSHINO
Assessor Jurídico

LAURA ESMANHOTO BERTOL
Arquiteta Urbanista
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