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Titularidade dos serviços definida para municípios no caso de interesse local, estados e municípios (governança

interfederativa) no caso de interesse comum (RM, aglomerados urbanos e microrregiões) e titularidade por gestão associada

no caso de consórcios públicos

Fim dos Contratos de Programa com obrigatoriedade de concessão por licitação

Metas para universalização dos serviços:

 2033: 99% da população com abastecimento de água potável e 90% com coleta de esgotos;
 2040: municípios sem viabilidade técnico-financeira.

Criação da figura de blocos de municípios, visando alavancar a regionalização, tratar o subsídio cruzado e/ou baixa

atratividade da operação de alguns municípios

Prazo para fim dos lixões:

 31/12/2020 para capitais e regiões metropolitanas;
 2024 para municípios com menos de 50.000 habitantes.

Obrigatoriedade de Plano Municipal de Saneamento após 31/12/2022 para obtenção de recursos federais para saneamento

básico; estabelecerão as metas de universalização para as autarquias e prefeituras.

Todos os municípios precisam ter uma agência reguladora (municipal, intermunicipal ou estadual), lembrando que quem

presta o serviço não pode regular

DESTAQUES 



•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•



Programa Sanebase

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
Novo Marco do Saneamento

PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO  

Parceria com a Arsesp para revisar e atualizar os planos municipais de serviços de
abastecimento de água potável e esgotamento sanitário das cidades reguladas e fiscalizadas
pela Agência.

Ao todo, 243 municípios

Previsão de licitação em fevereiro/21

PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO  



Programa Sanebase

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

SABESP

A Sabesp

Busca se posicionar frente ao novo marco do
saneamento que trouxe oportunidades que permitem à
empresa ampliar sua atuação no mercado de
saneamento e também investir em novos negócios, como
o tratamento de resíduos e a geração de energia.

Crescimento, a qualificação e o fortalecimento da
empresa, de modo a prepará-la para as melhores
soluções que ainda serão definidas pelo Governo
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Política Nacional de Resíduos
Sólidos incumbe os Estados de
apoiarem e priorizarem soluções
consorciadas

Foco na regionalização e novas
rotas tecnológicas

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
Regionalização e Consórcios
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