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PACTO FEDERATIVO E SANEAMENTO BÁSICO

•No Art. 23 da CF, Inciso IX: É competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, promover melhoria das condições de saneamento básico.

União
Estados

Municípios
1)Diretrizes gerais;

2) Programas de 
Saneamento de âmbito 
nacional;

1) Programas de 
Saneamento de âmbito 
estadual;

2) Manter serviços de 
saneamento por 
delegação dos 
Municípios;

3) Estabelecer política 
tarifária e de subsídios 
nos sistemas operados 

pelo Estado.

1) Definir a Política Local 
de Saneamento 
Básico; 

2) Planejamento (definir 
objetivos, programas e 
ações), Regulação, 
Prestação, Fiscalização 
e Controle Social;

3) Estabelecer a política 
tarifária e de subsídios 
locais;

4) Executar a Política de 
Saneamento Básico 
(necessidade de apoio 
técnico e financeiro 
dos Estados e da 
União);

LEI ASSUNTO OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS

11.445/2007

Diretrizes 
Nacionais para 
o Saneamento 

Básico

O Município é o TITULAR dos serviços 
de saneamento básico, devendo 

elaborar e executar o PMSB.

12.305/2010

Política 
Nacional de 

Resíduos 
Sólidos

1. Elaboração e Execução do PMGIRS
2. Eliminação de lixões e aterros

controlados (remediação passivo
ambiental);

3. Implantar aterro sanitário;
4. Coleta seletiva (inclusão

socioprodutiva dos catadores de
materiais recicláveis);

5. Compostagem;
6. Articular o retorno ao ciclo

produtivo dos resíduos reutilizáveis
e recicláveis oriundos dos serviços
de limpeza urbana e de manejo de
resíduos sólidos (Logística Reversa).

Necessidade de 

cooperação técnica e 

financeira tanto para o 

planejamento como para a 

execução.



https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/Saneamento%20-

%20uma%20responsabilidade%20de%20todos%20(outubro%20

de%202018).pdf

SANEAMENTO BÁSICO





� 2013: Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) previa que de 2014
até 2033 o Brasil deveria universalizar os serviços de saneamento básico ao
custo de R$ 508 bilhões, sendo cerca de R$ 300 bilhões de responsabilidade
da União (59%).

Plansab

� 2017: O SNIS mostrou queda de 7,8% nos investimentos do setor em 2017
em comparação com o ano anterior. O total desembolsado entre 2011 e
2016 foi de R$ 56,4 bilhões, considerando tanto os repasses de recursos do
Orçamento Geral da União (OGU) como dos fundos administrados pelo
governo federal a título de empréstimo.

� PAC 1 e PAC 2 (2007 a 2016): Empreendimentos totalizam cerca de R$
95,3 bilhões, dos quais R$ 89,1 bilhões estão contratados (94,9%), mas
apenas R$ 49,1 bilhões contratados foram executados.



ANÁLISE DO RELATÓRIO DO PLANSAB



CUSTO DE UNIVERSALIZAÇÃO

Para universalizar o Saneamento

• Abastecimento de água potável: R$ 142,1 bi; 
• Esgotamento sanitário: R$ 215 bi; 
• Gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos: R$ 28 bi; 
• Drenagem e manejo das águas pluviais: R$ 79,3 bi;
• Investimento em gestão: R$ 132,7 bi.
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Grande parte da população já possui bons índices de
abastecimento de água (97,3%), mas ainda é preciso avançar
muito para que o esgoto seja coletado (48,7%) e também
tratado (52%).

Outro grande desafio é a implantação e a operacionalização de
aterros sanitários;

Segundo pesquisa da CNM (2019) ainda existem 47,7% de
Municípios que ainda possuem lixões.

DIAGNÓSTICO ATUAL



Desafios da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos

www.lixoes.cnm.org.br



MUNICÍPIOS E O SANEAMENTO BÁSICO

COLETA SELETIVA EM SANTA CATARINA



MUNICÍPIOS E O SANEAMENTO BÁSICO

COMPOSTAGEM EM SANTA CATARINA



PL 3261/2019

Principais Propostas

ANA: Garantia de espaço para que sejam “ouvidas as entidades

encarregadas da regulação e da fiscalização e as entidades

representativas dos Municípios” no processo de elaboração das
normas de referência.

Alteração da Lei 11.107/2005: Não vedar Contrato de Programa
quando os serviços públicos forem de Saneamento Básico, seja
para consórcio ou Município.

Autonomia Municipal: instituição de blocos para a prestação dos
serviços de saneamento básico X Governança.



PL 3261/2019

PL 3070/2019:

Altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece as
diretrizes nacionais para o saneamento básico, para prever a
capacitação técnica dos Municípios pela União para a elaboração
e implementação dos planos de saneamento básico.

PL 3770/2019:

Altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para dispor sobre
solução de esgotamento sanitário em programas habitacionais
públicos federais ou subsidiados com recursos públicos federais.



Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 12.305/2010 

• Prorrogação do prazo para disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos: conforme o porte populacional e com
condicionantes. Alteração dos prazos da Lei nº 12.305, de 2 de
agosto de 2010.



Diretrizes nacionais para o saneamento básico - Lei 11.445/2007

• Alteração dos prazos Art. 19, § 4º 

Proposta: Os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente,

em prazo não superior a 6 (seis) anos.

Art. 19. A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará

plano, que poderá ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, no

mínimo:

§ 4º Os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente,

em prazo não superior a 4 (quatro) anos, anteriormente à elaboração

do Plano Plurianual.
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