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Saneamento Básico

Lei nº 11.445 de 2007 e Lei nº 12.305 de 2010



Saneamento Básico

Conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de:

• a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e 
instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação 
até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;

• b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 
operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos 
esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 
ambiente;



Conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de:

• c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 
destinação e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 
urbanos;

• d) drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das 
respectivas redes urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 
operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou 
retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final 
das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas

Saneamento Básico



...material, substância, objeto ou bem descartado resultante
de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação
final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a
proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases
contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades
tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos
ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia
disponível.

Definição de Resíduos Sólidos

Segundo a Lei nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos  
regulamentada pelo Decreto 7.404/2010:



Definições importantes - PNRS

Resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as
possibilidades de tratamento e recuperação por processos
tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem
outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente
adequada.

REJEITO



Definições importantes - PNRS

Conjunto de ações voltadas para a busca
de soluções para os resíduos sólidos, de
forma a considerar as dimensões política,
econômica, ambiental, cultural e social,
com controle social e sob a premissa do
desenvolvimento sustentável

Conjunto de ações exercidas, direta ou
indiretamente, nas etapas de coleta,
transporte, transbordo, tratamento e
destinação final ambientalmente
adequada dos resíduos sólidos e
disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos, de acordo com
plano municipal de gestão integrada de
resíduos sólidos ou com plano de
gerenciamento de resíduos sólidos.

GESTÃO INTEGRADA GERENCIAMENTO



Classificação dos resíduos sólidos - Quanto à origem: Art. 13 - I
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Classificação dos resíduos sólidos - Quanto à responsabilidade



Projeto de Lei n° 3261, de 2019

Questões relativas à gestão e ao gerenciamento 
de resíduos sólidos



Art. 5º A Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 (Lei de Resíduos Sólidos), passa a vigorar com a 
seguinte alteração: 

“Art. 54. A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deverá ser implantada até 31 
de dezembro de 2020, com exceção para os Municípios que, até essa data, tenham elaborado 
plano intermunicipal de resíduos sólidos ou plano municipal de gestão integrada de resíduos 
sólidos e que disponham de mecanismos de cobrança que garantam sua sustentabilidade 
econômico-financeira, nos termos do art. 29 da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 (Lei do 
Saneamento Básico), para os quais são definidos os seguintes prazos:

I – até 2 de agosto de 2021, para capitais de Estados e Municípios integrantes de Região 
Metropolitana (RM) ou de Região Integrada de Desenvolvimento (Ride) de capitais;

II – até 2 de agosto de 2022, para Municípios com população superior a 100.000 (cem mil) 
habitantes no Censo 2010, bem como para Municípios cuja mancha urbana da sede municipal 
esteja situada a menos de 20 (vinte) quilômetros da fronteira com países limítrofes. 

III – até 2 de agosto de 2023, para Municípios com população entre 50.000 (cinquenta mil) e 
100.000 (cem mil) habitantes no Censo 2010; e 

IV – até 2 de agosto de 2024, para Municípios com população inferior a 50.000 (cinquenta mil) 
habitantes no Censo 2010.

Questões do Projeto de Lei n° 3261, de 2019 



Art. 35. As taxas ou as tarifas decorrentes da prestação de serviço de manejo de resíduos 
sólidos considerarão a destinação adequada dos resíduos coletados e o nível de renda da 
população da área atendida, de forma isolada ou combinada, e poderão, ainda, considerar:

I – as características dos lotes e as áreas que podem ser neles edificadas; 

II – o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio; 

III – o consumo de água; e 

IV – a frequência de coleta.

Questões do Projeto de Lei n° 3261, de 2019 



Art. 44. O licenciamento ambiental de unidades de tratamento de esgotos sanitários, de 
efluentes gerados nos processos de tratamento de água e das instalações integrantes dos 
serviços públicos de manejo de resíduos sólidos considerará etapas de eficiência, a fim de 
alcançar progressivamente os padrões estabelecidos pela legislação ambiental, em função da 
capacidade de pagamento dos usuários. 

§ 1º A autoridade ambiental competente assegurará prioridade e estabelecerá procedimentos 
simplificados de licenciamento para as atividades a que se refere o caput deste artigo, em 
função do porte das unidades e dos impactos ambientais esperados.

Questões do Projeto de Lei n° 3261, de 2019 



Ordem de prioridade de gestão integrada de resíduos sólidos Art. 9 da PNRS
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