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PROPOSTA DA APRESENTAÇÃO

Alguns aspectos legais pertinentes ao saneamento 
ambiental e os recursos hídricos;



1. ASPECTOS LEGAIS e CONCEITOS

Lei nº 11.445, de 05 de Janeiro de 2007
Art. 2º Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com 

base nos seguintes princípios fundamentais:

III – abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e 
manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde 
publica e à proteção do meio ambiente;

IV – disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem 
e de manejo das águas pluviais adequadas à saúde pública e à
segurança da vida e do patrimônio público e privado;

XII – integração das infra-estruturas e serviços com gestão eficiente dos 
recursos hídricos.

Os operadores dos sistemas devem estar integrados para que os 
efluentes gerados não venham a contaminar os recursos 

hídricos



Art. 3º – Para efeito desta Lei, considera-se:

I – saneamento básico: conjunto de serviços, infra-estrutura e 
instalações operacionais de:

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

A Lei não menciona a necessidade do tratamento dos resíduos 
gerados na produção de água potável nem a necessidade de 
um efetivo controle de perdas nas redes de distribuição.



b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-
estruturas 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;

Este dispositivo contempla plenamente a necessidade de se 
preservar a qualidade dos mananciais 



d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de 
atividades, infra-estruturas 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;

Preserva o patrimônio físico das cidades e ameniza o impacto 
nos corpos receptores



Art. 4o Os recursos hídricos não integram os serviços 
públicos de saneamento básico.

Parágrafo único. A utilização de recursos hídricos na 
prestação de serviços públicos de saneamento básico, 
inclusive para disposição ou diluição de esgotos e outros 
resíduos líquidos, é sujeita a outorga de direito de uso, nos 
termos da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, de seus 
regulamentos e das legislações estaduais.

Remete ao Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos a responsabilidade pela gestão dos 
recursos hídricos.



Art. 9º - O titular dos serviços formulará a respectiva política 
pública de saneamento básico, devendo, para tanto:

I – Elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta 
Lei;

Art. 19º - A prestação de serviços públicos de saneamento 
básico observará plano, que poderá ser específico para cada 
serviço, o qual abrangerá, no mínimo: 

§ 3o Os planos de saneamento básico deverão ser 
compatíveis com os planos das bacias hidrográficas em que 
estiverem inseridos.

Art. 48º – A União, no estabelecimento de sua política de 
saneamento básico, observará as seguintes diretrizes:

X – adoção da bacia hidrográfica como unidade de referência 
para o planejamento de suas ações;

Interface



Conclusão

A interface entre o Saneamento Ambiental e o 
Sistema de Recursos Hídricos se dará por 
ocasião da elaboração dos Planos Municipais de 
Saneamento Básico que deverão contemplar as 
metas e ações contidas nos planos das bacias 
hidrográficas, nos planos estaduais e no plano 
nacional.



Visão da ASSEMAE com relação aos Recursos Hídricos

- Fomentar a participação efetiva de seus associados 
nos comitês de bacia;

- Capacitar seus associados na gestão dos recursos 
hídricos e

- Firmar convênios para capacitação de gestores de 
empresas de saneamento:

- Funasa
- ANA
- Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo



ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO

Sociedade civil, criada em 1984, que reúne 1.700 gestores 
autônomos de serviços de água e esgoto e mais de 5 mil 
municípios brasileiros que operam serviços de drenagem 
pluvial, manejo de resíduos sólidos e controle de vetores.

Defende a titularidade municipal sobre o saneamento, 
mesmo em regiões metropolitanas, microrregiões e 
aglomerados urbanos.



FRENTE NACIONAL PELO 
SANEAMENTO AMBIENTAL

Criada em 1996, representa uma coalizão de entidades

Prestadores públicos de serviços de saneamento: ASSEMAE
Trabalhadores do setor: 50 sindicatos ligados à CUT, FNU e 

Fisenge que representam 110 mil trabalhadores
Movimentos populares: Conam, CMP, MNLP e FNRU
Fórum Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec)
Cidadãos e usuários de serviços de saneamento
ONGs (Água e Vida, Fase...)



Cursos gratuitos em andamento

Oficinas de Aplicação da Avaliação Continuada da Gestão 
Pública

Penha - SC 
São Gabriel d’Oeste – MS
Sarandi – PR
Itapira – SP dias 15 e 16 de setembro
Timbó – SC
Rio Branco – AC
Sobral – CE
Guanhães – MG
Três Rios – RJ
Alagoinhas - BA



Nosso endereço

www.assemae.org.br



Neiroberto Silva
Presidente da ASSEMAE

Regional São Paulo

neiroberto@saaeitapira.com.br
www.assemae.org.br

(19) 39139500


