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❑ Os quatro eixos Conjunto de serviços, 
infraestruturas e 

instalações operacionais 
de

Abastecimento de 
água potável

Esgotamento 
sanitário

Limpeza urbana e 
manejo de 

resíduos sólidos

Drenagem e 
manejo das águas 
pluviais urbanas

Legislação básica federal:

➢ Lei 11.445/2007  - PNSB

➢ Lei 14.026/2020 – Atualização MLSB

➢ Decreto 7.217/2010 – Regula PNSB

➢ Decreto 10.203/2020 – Altera 7.217

➢ Decreto 10.588/2020 – Alocação de recursos federais

➢ Decreto 10.710/2021 – Capacidade Econômico-financeira

➢ Lei 12.305/2010 – PNRS

➢ Decreto 10.936/2022 – Regula PNRS



35MM de brasileiros não têm

acesso à água potável,

equivalente à população do

Canadá (TB).

Quase 100MM sem coleta e 

tratamento de esgoto.

5.700 piscinas olímpicas/dia.

Quase 50% dos municípios despeja resíduos em lixões. 

17,8MM de brasileiros sem coleta de lixo.

3,85% dos resíduos são reciclados (ISLU/SELURB).

São Paulo deixou de acumular 560 bilhões de reais 

em 2013 devido a alagamentos (FEA-USP).

❑ Saneamento em números: défici t  (e opor tunidade)

32 mil leitos hospitalares ocupados por mês para 

tratar doenças de veiculação hídrica.



❑ Universalização

❖ Novo conjunto de metas para 2033: 99% de cobertura no abastecimento de água tratada e 90% de

cobertura no tratamento de esgoto.

❖ Até 2040, se os estudos para a licitação da prestação regionalizada apontarem para a inviabilidade

econômico-financeira.

❑ Fim dos Contratos de Programa – Incentivo a investimentos privados

❖ A prestação dos serviços por entidade que não integre a administração do titular depende da celebração de

contrato de concessão, mediante prévia licitação, vedada a sua disciplina mediante contrato de programa,

convênio, termo de parceria ou outros instrumentos de natureza precária.

❖ Os contratos de programa regulares vigentes permanecem em vigor até final do período de vigência.

❖ Os contratos em vigor que não possuírem as metas de universalização até 31/12/2033 terão até 31 de

março de 2022 para viabilizar essa inclusão.



❑ Comprovação da Capacidade Econômico-financeira

❖ Atuais prestadores (água e esgoto) devem comprovar a capacidade econômico-financeira para universalizar

(frente ao regulador);

❖ Prazo até 31/12/2021 (conf. Decreto 10.710 que deveria ter sido publicado até 13/10/2020 mas o foi apenas

em 31/5/2021);

❖ Entidade reguladora teria até 31/03/2022 para analisar a documentação (prazo da lei para a inclusão das

metas de universalização nos contratos de programa vigentes).

❑ Agência Nacional de Águas – ANA

❖ Instituir normas de referência para a regulação dos serviços de saneamento básico;

❖ Atuação se restringe à edição de normas de referência;

❖ Não cabe detalhes regulatórios ou fiscalizar na ponta a prestação do serviço;

❖ O acesso a recursos federais está condicionado ao cumprimento das suas normas de referências.



• O Município (art. 8º, I) → interesse local (art. 3º, XV)

• O Estado e os Municípios (art. 8º, II) em condomínio - interesse comum
(art. 3º, XIV)

• Um grupo de Municípios (art. 8º, § 1º) em condomínio

TITULARIDADE: 

Quem é o ente da Federação responsável? 

A quem cabem os direitos do art. 9º da Lei 
11.445/2007?  

• Prestação Isolada, no território do Município (art. 8º, I)

• Prestação Regionalizada: alcança mais de um Município:

• Integração por gestão associada (art. 3º, II)

• Integração por prestação regionalizada (cf. art. 3º, VI, a, b, c).

MODALIDADE DE PRESTAÇÃO:

Qual é a conformação territorial da 
prestação?

• Prestação direta: departamento ou autarquia municipal ou intermunicipal
(e, possivelmente, empresa estatal do titular do serviço).

• Prestação indireta:

• Modelo antigo: contrato de programa (empresa estadual)

• Novo Modelo: concessão

FORMA DE PRESTAÇÃO: 

Por quem o serviço será prestado?



❑ Regionalização



❖ Geração de ganhos de escala, por meio do
apoio à formação dos blocos de referência e à
obtenção da sustentabilidade econômica
financeira do bloco.

❖ Modalidade de prestação integrada de um ou
mais componentes dos serviços públicos de
saneamento básico em determinada região cujo
território abranja mais de um Município.

❖ Pode envolver Municípios não limítrofes.

❖ Não precisam envolver os quatro eixos.

❖ No RS, as Lei Estadual nº 15.795/2022 tratou
da regionalização.

❖ Prazo para Municípios no RS: 180 dias para
aderir às estruturas propostas pelos Estados =>
23/07/2022
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Definir em conjunto a forma da 

prestação dos serviços - concessão
e/ou manutenção dos operadores 

locais. Realizar os estudos necessários.

Elaborar o Plano Regional da 
Unidade, que substituirá os Planos 

Municipais.

Designar, em conjunto, a agência 
reguladora responsável pela 

fiscalização e regulação das tarifas 
e da qualidade dos serviços.

Compartilhar a responsabilidade 
pelo atingimento das metas do 

Marco do Saneamento.



Manifestação de adesão dos Municípios até 23 de

julho de 2022

Publicação das regras transitórias referente à

primeira reunião de cada URSB.

Realização da 1º Reunião Ordinária da Instância

Colegiada Deliberativa da URSB:

• propor regras de funcionamento,

• composição do colegiado,

• composição da instância colegiada consultiva,

• instalação de GTs...

Início do exercício compartilhado da titularidade:

deliberações sobre a forma de prestação dos

serviços, devida realização de estudos e definição

dos planos.
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❑ Regionalização - Lei Estadual nº 15.795/2022 



INSTITUIÇÃO DE COBRANÇA PELO MANEJO DE RSU

➢ Sustentabilidade econômico-financeira do manejo de resíduos

sólidos urbanos será assegurada pela remuneração mediante

cobrança dos serviços prestados;

➢ Prazo até 15/7/2021 para Municípios instituírem a cobrança;

➢ Inércia significa renúncia de receita e pode resultar em

penalidades (conf. LC 101/2000, - “LRF”);

➢ A Norma de Referência 1 da ANA: o regime, a estrutura e os

parâmetros da cobrança e os procedimentos e prazos de

fixação, reajuste e revisões tarifárias;

➢ Prazo até 28/2/2022 para Municípios informarem sobre o

instrumento de cobrança (Resolução ANA 114/2021).

❑ Resíduos Sólidos - Pontos de destaque alterados pelo NMSB

Fonte: https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/15%20-%20Saneamento.pdf



❑ Resíduos Sólidos - Pontos de destaque alterados pelo NMSB

AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA A REVISÃO DOS 

PGIRS (PLANOS DE GESTÃO INTEGRADA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS)

➢ 02/8/2012 – Prazo para PMGIRS (Lei 12.305/2010);

➢ 10 anos – Novo prazo para revisão periódica (idem

PMSB);

➢ Planos equivalentes aos municipais podem dispensá-los

(art. 19 da Lei 12.305/2010);

▪ Os Planos de Saneamento são requisitos para validade

dos contratos de prestação de serviços;

▪ Serviço regionalizado pode ter Plano Regional;

▪ Plano Regional prevalece sobre Plano Municipal e o

dispensa;



❑ Resíduos Sólidos - Pontos de destaque alterados pelo NMSB

NOVOS PRAZOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA DISPOSIÇÃO FINAL 

AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERROS SANITÁRIOS

▪ Prazo até /12/2020, exceto para os Municípios que até essa data:

(i) tenham elaborado plano intermunicipal de resíduos sólidos ou plano

municipal de gestão integrada de resíduos sólidos;

(ii) disponham de mecanismos de cobrança que garantam sua

sustentabilidade econômico-financeira (art. 29 Lei 11.445).

▪ Nestes casos os prazos são:

I – até 2/8/2021 - capitais de Estados e Municípios integrantes de Região

Metropolitana (RM) ou de Região Integrada de Desenvolvimento (Ride) de capitais;

II – até 2/8/2022 - população superior a 100 mil habitantes (Censo 2010) +

mancha urbana da sede municipal esteja situada a menos de 20 quilômetros da

fronteira;

III – até 2/8/2023 - população entre 50 mil e 100 mil habitantes (Censo 2010);

IV – até 2/8/2024 - população inferior a 50 mil habitantes (Censo 2010).
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Tema Prazo Incidência

Universalização dos serviços de Saneamento Básico 31/12/2033 Titular dos Serviços, Concessionárias, 

Estabelecimento das unidades regionais para a prestação

regionalizada

16/07/2021*

(25/01/2022)

Estados

União ( só atuará se os Estados se 

omitirem)

Inclusão dos aditivos com as metas para universalização nos

contratos existentes
31/03/2022

Municípios, Concessionárias, Cias de 

Saneamento

Publicação dos planos de saneamento básico

(Dec. 10.2030/20)
31/12/2022* Estados, Municípios

Decreto Federal com metodologia para comprovação da

capacidade econômico-financeira da contratada
15/10/2020*

(31/3/2021)

União

Proposição do instrumento de cobrança pela prestação de serviço

de limpeza urbana e de manejo de resíduos
15/07/2021 Titular dos Serviços

Obrigar os usuários à conexão ao sistema público existente 31/12/2025 Titular dos Serviços

Apresentar comprovação da capacidade econômico-financeira 31/12/2021

Prestador do Serviço (Concessionárias, 

Cias de Saneamento)



➢ Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica;

➢ Quem, de qualquer forma, (i) concorre para

a prática dos crimes (diretor, administrador,

gerente, mandatário); (ii) sabendo da

conduta podia agir para evitar;

➢ Por ação ou omissão;

➢ Norma penal em branco e viés técnico;

➢ Fato típico (conduta na lei);

➢ Precisa de Culpa.

TRÍPLICE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

➢ Reparação dos danos (pagar /

recompor in natura);

➢ Objetiva – não precisa culpa

(negligência, imprudência, imperícia);

➢ Solidária;

➢ Pressupõe nexo causal entre dano e a

conduta;

➢ Imprescritível;

➢ Propter rem;

➢ Advertências, multas, embargos,

apreensão;

➢ Pessoas físicas ou jurídicas;

➢ Gravidades, situação econômica e

antecedentes;

➢ Subjetiva;

➢ Órgãos ambientais são autuadores.

PENAL

Lei 
9.605/98

ADMINISTRATIVA

Lei 9.605/98

Decreto 6.514/2008

CIVIL

Lei 
6.938/81



Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que

resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que

provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da

flora:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º Se o crime é culposo:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

§ 2º Se o crime:

I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a

ocupação humana;

II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada,

ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas,

ou que cause danos diretos à saúde da população;

III - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção

do abastecimento público de água de uma comunidade;

IV - dificultar ou impedir o uso público das praias;

V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou

gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em

desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou

regulamentos:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

CRIME DE POLUIÇÃO – LEI 9.605/98



Art. 131. [...] CEMA/RS

✓ edificações em logradouros com redes coletoras deverão ser

ligados a elas, às expensas dos proprietários, exceto se há

impossibilidade técnica (a ser justificada)

✓ admitidas soluções individuais se observadas as normas da

entidade reguladora, órgãos ambientais, sanitários...

✓ é responsabilidade da concessionária promover ações de

efetivação das ligações intradomiciliares.

✓ o município é responsável, podendo delegar à

concessionária, por aprovar os projetos das soluções

individuais de tratamento de esgoto sanitário, devendo

manter um cadastro municipal atualizado e exigir do

particular a comprovação da manutenção, nas atividades que

não estão sujeitas a licenciamento ambiental

Art. 45. NMSB

✓ as edificações permanentes urbanas serão conectadas às redes

públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário

disponíveis e sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e outros

preços públicos pela disponibilização

✓

✓ na ausência de redes públicas de saneamento serão admitidas

soluções individuais de abastecimento de água e de afastamento e

destinação final dos esgotos sanitários

✓ a instalação hidráulica predial ligada à rede pública de

abastecimento de água não poderá ser também alimentada por

outras fontes

✓ a entidade reguladora ou o titular dos serviços deverão

estabelecer prazo não superior a 1 ano para que os usuários

conectem suas edificações à rede sob pena de o prestador do

serviço realizar a conexão mediante cobrança

✓ a entidade reguladora ou o titular dos serviços deverá, sob pena

de responsabilidade administrativa, contratual e ambiental, até 31

de dezembro de 2025, verificar e aplicar o procedimento para

conexão

SOLUÇÕES INDIVIDUAIS
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