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Plano de Saneamento Básico

Ø A Lei nº 11.445/2007 em seu Capítulo II, art. 9º, inciso I, 
define “elaborar os planos de saneamento básico, nos 
termos desta Lei”.

Ø O Decreto nº 7.217 diz em seu capítulo II, art.24º, inciso I, 
“o plano de saneamento básico, elaborado pelo titular”.

Ø Em continuidade, ambos os textos legais, definem, 
estabelecem, uma série de conceitos e diretrizes quanto 
aos parâmetros de elaboração do Plano de Saneamento 
Básico, no caso presente, Plano de Saneamento Básico 
Municipal – PMSB, com foco em abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, resíduos sólidos e águas pluviais.
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Lei nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007

Aspectos relevantes:

Art.2º 
Inciso I – universalização do acesso
Inciso II – integralidade
Incisos III e IV – abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e 
serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais
VII – eficiência e sustentabilidade econômica
X – controle social

Art.48º
Inciso I – equidade social
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Do Decreto nº 7.217 de 21 de junho de 2010 
(que regulamenta a Lei nº 11.445/2007), temos:

Capítulo III – Art.3º 
Inciso I – universalização do acesso
Inciso II – integralidade
Incisos III e IV – abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e serviços de 
drenagem e de manejo das águas pluviais
VII – eficiência e sustentabilidade econômica
X – controle social

Capítulo VI - Art.47º
Inciso I – capacidade de pagamento dos consumidores 
(modicidade tarifária) 
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O nosso PMSB deve então abranger e atender a esses 
04 conceitos citados abaixo, sem se afastar dos demais 
ditames e hierarquias propostas nos textos legais até a 
presente hora editados.

1. A busca da universalização, de forma progressiva, 
se articula com as políticas de desenvolvimento urbano 
e regional, de habitação, de combate a pobreza e de 
sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção 
de saúde e outras de relevante interesse social voltadas 
para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o 
saneamento básico seja fator determinante (cópia da 
Lei).
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2. A busca das condições de sustentabilidade e equilíbrio 
econômico–financeiro da prestação dos serviços, em regime 
de eficiência, pressupõe um sistema de cobrança.

ü Para os serviços de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário, preferencialmente na forma de tarifas e outros preços 
públicos, para cada um deles ou de forma conjunta.

ü Para os serviços de limpeza urbana e de manejo de sólidos 
urbanos, na forma de taxas ou tarifas e outros preços públicos, 
conforme o regime de prestação de serviços.

ü Para o manejo de águas pluviais urbanas, na forma de tributos, 
inclusive taxas, conforme o regime de prestação de serviços.

ü Essa cobrança permite a geração de recursos necessários para 
a realização dos investimentos, visando o cumprimento das 
metas e objetivos do planejamento.
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Desse modo, se torna claro, que a busca da 
sustentabilidade e equilíbrio econômico – financeiro do PMSB, 
esta refém e umbilicalmente aderida à existência da 
remuneração do serviço prestado, independentemente da forma 
que se o faça, sem ela, a remuneração, não haverá a 
sustentabilidade e muito menos a universalização.

3. A busca da equidade e modicidade tarifária estão 
atreladas a capacidade de pagamento dos consumidores, 
garantindo uma quantidade mínima de consumo e 
utilização do serviço, visando à garantia dos objetivos 
sociais, como a preservação da saúde pública, o adequado 
atendimento dos usuários de menor renda e a proteção do 
meio ambiente. 
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4. A busca do Controle Social dos serviços públicos de 
saneamento básico poderá ser instituído mediante a adoção, entre 
outros, de mecanismos como o debate e audiências públicas, 
consultas públicas, conferências ou participação de órgãos colegiados 
de caráter consultivo na formulação da política de saneamento básico.

De qualquer forma, é o espaço adequado para alertar as pessoas, 
de que um Plano de Saneamento Básico, no nosso caso Municipal, 
mal elaborado e tímido poderá levar ao não atingimento das metas 
planejadas por exaustão de propósitos; e, em outro extremo, um Plano 
elaborado à excelência, poderá também levar ao não atingimento das 
metas planejadas por exaustão financeira.

Cabe sedimentar junto aos usuários o aspecto de que o Plano deva 
atender minimamente estes quatro propósitos e ao mesmo tempo tem 
um custo de implementação ao longo da linha de tempo, a ser 
absorvido pela sociedade.
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Desafios nos Municípios para 
elaboração dos Planos

Como queriam os gregos antigos, o meio termo entre um Plano tímido e 
um Plano audaz, poderá ser a solução mais interessante, mas em todos 
os horizontes, há que se tornar lapidar para o Controle Social, que um 
Plano de Saneamento Básico tem um custo de implantação e caberá aos 
seus usuários pagar a conta, e a ninguém mais, haja vista a enfática 
recomendação da busca à sustentabilidade e equilíbrio econômico – 
financeiro do mesmo, inserida em Lei.

O nosso Plano de Saneamento Básico Municipal não é um ente solto no 
espaço, ao sabor de mentes bem intencionados, ele deve seguir um ritual 
descrito em Lei, com uma abrangência focada em seis grandes tópicos.
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Conteúdo Mínimo do Plano

I. Diagnóstico, com indicadores, apontando as causas das deficiências 
detectadas;

II.Objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a 
universalização, soluções graduais e progressivas;

III.Programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e 
as metas;

IV.Compatível com planos plurianuais e outros correlatos, identificando 
possíveis fontes de financiamento;

V.Ações para emergências e contingências;
VI.Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da 
eficiência (virtude de produzir um efeito) e eficácia (que produz o 
efeito desejado).
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Diagnóstico, com indicadores, apontando as 
causas das deficiências detectadas.

Da leitura dos jornais, podemos criar o conceito que o 
insucesso da prática médica se deve a ausência de um 
diagnóstico confiável.

Quanto ao Plano, essa observação também se aplica, 
diagnóstico correto  plano adequado, diagnóstico 
equivocado  plano inadequado.

Para que o diagnóstico possa ter a qualidade desejada, os 
editores do mesmo deverão buscar a maior quantidade e 
qualidade de informações disponíveis, quanto do município 
em análise, guardadas as proporções do mesmo e 
disponibilidade de ferramentas de interação de dados.

Copiar e colar, não. 
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Objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para 
a universalização, soluções graduais e progressivas.

O Plano busca a Universalização, mas preocupado com os 
vetores sustentabilidade e modicidade tarifária, como já 
mencionado.

Para que equação universalização  sustentabilidade   
modicidade tarifária se mostre adequada, cabe a busca e o 
estabelecimento de objetivos e metas de curto, médio e longo 
prazos. 

Com viés de serem graduais e progressivas, sempre 
tuteladas pelo Controle Social, pois em última instância, o 
Plano deve servir a Sociedade e à ela se alinhar, para trazer 
os benefícios pretendidos.
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Programas, projetos e ações necessárias para 
atingir os objetivos e as metas.

Elaborado o Plano e nele definidos os objetivos e metas de 
curto, médio e longo prazos para a universalização, com proposta 
de serem graduais e progressivas, cabe elaborar os programas, 
projetos e ações necessárias para a sua consecução.

Nesta fase é recomendável fazer uma avaliação preliminar dos 
recursos necessários para a materialização desse conjunto de 
programas, projetos e ações, a partir de dados históricos 
disponíveis.

Esta programação definirá os tempos em que os projetos 
devem estar disponíveis para após se converter em ações, não 
esquecendo que o ente público deve “ licitar “ , o que leva tempo.
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Compatível com planos plurianuais e outros 
correlatos, identificando possíveis fontes de 

financiamento.

É pressuposto institucional (Lei nº 4.320/1964) que o 
município elabore o seu Plano Plurianual de Ação 
Governamental (PPA), sua Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e sua Lei Orçamentária Anual (LOA) e o Plano 
Municipal de Saneamento Básico, necessariamente, deverá 
se alinhar aos mesmos.

A busca de fontes de financiamento tem o pressuposto de 
que haja a disponibilidade de um banco de projetos para 
apresentação a possíveis entidades que aloquem valores 
para financiamento de obras – seja o Ministério das Cidades 
(PAC-FGTS/FAT), o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento e outros, sem projetos  sem recursos .
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Ações para emergências e contingências

Sendo o Plano Municipal e abrangendo um grupo de quatro eixos 
básicos, podemos nos deparar com um greve dos lixeiros; enxurradas em 
volumes de chuvas milenares; contaminação de mananciais de água bruta; 
debacle de elevatórias de esgoto sanitário, derramando os mesmo no meio 
ambiente; enfim, com uma série de contratempos não previsíveis, que 
afetem ao princípio da continuidade da prestação dos serviços (Seção 
VI/Art. 17º) mas que devam ter uma resposta rápida efetiva do titular.

Cabe ao Plano fazer uma avaliação desse universo de possíveis 
contratempos e propor matriz de alternativas para contornar e minorar os 
mesmos, dentro de tempos adequados.
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Mecanismos e procedimentos para a avaliação 
sistemática da eficiência (virtude de produzir um 

efeito) e eficácia (que produz o efeito desejado)

Para que o Controle Social possa tutelar o Plano e 
avaliar se o mesmo está a cumprir com as metas 
propostas, devem nele ser incluídos um grupo de 
indicadores de visibilidade adequada e sensibilidade 
compatível.

Convém lembrar que os Planos devem ser revistos a 
cada quatro anos ( Art.nº25/inciso 4º) e que são 
vinculantes (Art.nº25/inciso 5º), deixam de ser um mero 
exercício de planejamento e passam a ter o mérito de 
obrigação de fazer.

17



Situação Atual

PLANSAB 

Ø Decreto 8.141 de 20/11/2013 – Assinado pela Presidente 
Dilma na 5ª Conferência Nacional das Cidades:

• Institui o PLANSAB;
• Define GT Interministerial para acompanhamento, 

monitoramento, implementação e revisão;
• Define prazo de 15 dias para aprovação do PNSB 

(05/12/2013);

Ø Prevê investimentos de R$ 508 bilhões em 20 anos.
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Situação Atual - PMSB

Nov/2013 – notícia no site do Trata 
Brasil informa que 3 das 4 maiores 
cidades do Mato Grosso ainda não 
tem PMSB elaborado.

E os Municípios?
- A 30 dias do prazo final, ainda existem vários Municípios sem o Plano concluído!!!!!!!
www.agenciabrasil.ebc.com.br : apenas 30% dos 5.570 municípios do Brasil tem o 
PMSB elaborado.

Nov/2013 – notícia no site do 
estado de Goiás informa que 
menos de 10% dos municípios 
(Goiás) já elaborou o PMSB
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Situação Atual - PMSB

Porto Alegre
Volumes referente modalidade 
Abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário disponibilizados para consulta em:
www.dmae.rs.gov.br 

Sugestões e contribuições para:
pmsb@dmae.prefpoa.com.br

Publicação Final em 
dezembro/2013
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“O planejamento de longo prazo 
não lida com decisões futuras, 
mas com o futuro das decisões 

presentes”

Peter 
Drucker
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OBRIGADO.

Engº Alfredo Artur Dörn
Diretor de Gestão e Desenvolvimento

DMAE

aadorn@dmae.prefpoa.com.br
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