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2ÁGUA COMO DIREITO

A ÁGUA é:
• Um bem público,
• Essencial à vida, 
• Limitado em sua disponibilidade,
• Indispensável para o desenvolvimento humano. 

ACESSO À ÁGUA É UM DIREITO

Amplamente protegida por diversos documentos 
legais nacionais e internacionais e prevista na PEC nº 
04/2018. 

Dotada de valor econômico



3SANEAMENTO COMO SERVIÇO PÚBLICO

Todos os serviços de saneamento são de 
responsabilidade do poder público

Podem ser concedidos à iniciativa privada ou 
empresa pública/mista

Devem ser regulados por Agência Reguladora, 

Regulação inclui a definição dos parâmetros de 
qualidade dos serviços, a fiscalização e a definição 
de tarifas como ferramenta estratégica



4OBJETIVOS DA REGULAÇÃO

QUAL A PRINCIPAL DIRETRIZ DO SANEAMENTO BÁSICO?

Política nacional (11.445/2007) art. 2:

I - universalização do acesso

A ferramenta de regulação do estabelecimento da 
tarifa não deveria buscar atender prioritariamente 
este objetivo?



5OBJETIVOS DA REGULAÇÃO

QUAL A PRINCIPAL DIRETRIZ DO SANEAMENTO BÁSICO?

Outros encontros em que isso é perguntado a ARSESP 
responde que a definição da tarifa tem como 
critérios:

- A modicidade tarifária 

- Equilíbrio econômico-financeiro da empresa

MAS E A UNIVERSALIZAÇÃO? NÃO ENTRA NA CONTA?
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Estamos guiando a empresa para longe dos objetivos sociais

Ilustração: Santiago Mourão

PARA ONDE APONTA A TARIFA?



7INTERESSE PÚBLICO

Em sua lei de criação (Lei Comp. nº 1025/2007) A 
ARSESP tem por diretriz, art 2:

I – objetividade no atendimento do interesse público...

Última audiência pública foi em 2018. o contato com 
o público é bastante reduzido. Onde e como a 
ARSESP se aproxima do público para conhecer e 
defender seu interesse?

Art. 10, compete à ARSESP:
I - cumprir e fazer cumprir as diretrizes da legislação 
nacional... 



8INTERESSE PÚBLICO

O primeiro interesse público é ter acesso a água e 
esgoto, com qualidade, de forma contínua.
Universalização.

O segundo é a qualidade do meio ambiente... 

Art. 10, compete à ARSESP:
I - cumprir e fazer cumprir as diretrizes da legislação 
nacional... 



9QUESTÕES À ARSESP

I- a ARSESP entende o saneamento como um direito?

II- a ARSEP entende o serviço como de finalidade 
pública?

III- Qual a principal diretriz do saneamento básico 
para a ARSESP?

IV- Como a ARSESP entende que a ferramenta de 
definição da tarifa pode ser utilizada para garantir o 
acesso ao saneamento para a população mais 
carente e em locais de difícil acesso?

V- Como a ARSESP entende se conectar com a 
sociedade para perceber o Interesse Público? 
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