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No Primeiro Semestre de 2019Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS

a) Indicadores dos prestadores de serviços de 

saneamento básico;

b) O SNIS tem como principais objetivos:

i. Auxiliar o planejamento e a execução de políticas públicas;

ii. Promover e conhecimento e fomentar a avaliação do setor 

saneamento;

iii. Possibilitar a avaliação de desempenho dos prestadores dos serviços; e

iv. Orientar a auxiliar atividades regulatórias e de fiscalização.





No Primeiro Semestre de 2019
Plano Nacional de Saneamento Básico - Plansab

a) Planejamento para 20 anos, segundo a Lei 11.445/2007.

b) Componentes do saneamento básico (meta 2033):

i. Abastecimento de água (cobertura de 99% dos domicílios do BR);

ii. Esgotamento sanitário (cobertura de 92% dos domicílios do BR);

iii. Manejo dos resíduos sólidos (cobertura de 95,4% domicílios do BR); e,

iv. Manejo das águas pluviais (97,3% dos domicílios do BR não sujeitos a inundações 

na área urbana).

c) A revisão do Plano se encontra na fase final e aguarda 

apreciação dos conselhos nacionais; e

d) O relatório anual de 2018 está em elaboração, com 

publicação prevista para março/2020.



PLANSAB – necessidade de investimentos 



Atualização do MARCO LEGAL do 
Saneamento Básico – Lei 11.445/2007

PROJETO DE LEI 
4.162-A



 Uniformização da Regulação – A ANA assumir o papel de

elaboração de Normas de Referência Nacionais para o setor;

 Criação do Comitê Interministerial de Saneamento Básico (CISB);

 Criação de Blocos regionais com sustentabilidade econômica-

financeira;

 Definição de cláusulas essenciais dos contratos vinculados à

prestação de serviços de saneamento;

 Estímulo à expansão dos investimentos, ao favorecer o ambiente

competitivo e os negócios no setor;

 Autorização para a União participar de fundo com a finalidade

exclusiva de financiar serviços técnicos especializados;

 Institui o licenciamento ambiental simplificado e prioritários para

as obras de saneamento; e,

 Ampliação dos prazos para a disposição final ambientalmente

adequada dos rejeitos dos RSU.

Propostas
de alterações do 

marco legal



 Adotar medidas que fortaleçam a Contratualização Legal.

 Apoiar a Estruturação das Normas de Referência – ANA.

 Fortalecer institucionalmente a SNS e a ANA com recursos

humanos, orçamentários e logísticos.

 Elaborar Decreto do Executivo e instalar o CISB.

 Elaborar Decreto do Executivo para regulamentar a

regionalização de forma suplementar.

 Criar incentivos para os municípios aderirem aos blocos e

fortalecer a regionalização.

 Adotar as metas dos indicadores do PLANSAB por macrorregião

brasileira.

 Adotar o limite de 2033 como 1º Alvo para alcançar a

universalização do acesso às infraestruturas de saneamento.

 Aprimorar a Governança do Setor.

DESAFIOS
“O dia seguinte” da 

aprovação das 
alterações do 
marco legal



Obrigado!!!


