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Atuação da Confederação Nacional 
de Municípios

O objetivo maior da CNM é consolidar o movimento municipalista, fortalecer a 
autonomia dos Municípios e transformar nossa entidade em referência mundial na 
representação municipal.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) é uma organização independente, 
apartidária e sem fins lucrativos, fundada em 8 de fevereiro de 1980.

A CNM atua a partir de 
iniciativas políticas e 
técnicas que visem à 
excelência na gestão e à 
qualidade de vida da 
população.
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CNM e o Novo Marco de Saneamento

Defesa dos interesses municipais
Busca por diálogo junto ao governo federal e demais atores
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CNM e o Novo Marco de Saneamento

Na ausência de diálogo: mobilização contra a MP!



Ações - PL 3261/2019

▪EMENDA ADITIVA

Retirar a responsabilidade jurídica dos Municípios em caso de prestação 
regionalizada. Proposição de acréscimo:

“No caso de prestação regionalizada dos serviços de saneamento, as 
responsabilidades administrativas, civil e penal são exclusivamente aplicadas 
aos titulares dos serviços públicos de saneamento nos termos do art. 8º da 

presente lei. (NR)” 
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Aperfeiçoamento do Relatório do PL 3261/2019

1.Revisão dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) e os Planos Municipais de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) serão revistos periodicamente, em prazo não superior a 
10 (dez) anos. (Prazo anterior era de 4 anos);

2.Modificação nos prazos estabelecidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 
12.305/2010. (Prazo anterior era até 2014 para fechamento dos Lixões);

A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deverá ser implantada até 31 de dezembro 
de 2020, exceto para os Municípios que até essa data tenham elaborado plano intermunicipal de 
resíduos sólidos ou plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e que disponham de 
mecanismos de cobrança que garantam sua sustentabilidade econômico-financeira:

I  até 2 de agosto de 2021, para capitais de Estados e Municípios integrantes de Região 
Metropolitana (RM) ou de Região Integrada de Desenvolvimento (RIDE) de capitais

II  até 2 de agosto de 2022, para Municípios com população superior a 100.000 (cem mil) 
habitantes no Censo 2010

III  até 2 de agosto de 2023, para Municípios com população entre 50.000 (cinquenta mil) e 
100.000 (cem mil) habitantes no Censo 2010

IV  até 2 de agosto de 2024, para Municípios com população inferior a 50.000 (cinquenta mil) 
habitantes no Censo 2010
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Aperfeiçoamento do Relatório do PL 3261/2019

•Ausência de plano de saneamento como crime ambiental:

– Art. 18. § 1º A observância do disposto no caput deste artigo é considerada 
obrigação de relevante interesse ambiental para efeitos do art. 68 da Lei nº 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998, sem prejuízo da aplicação de outras sanções 
cabíveis nas esferas penal e administrativa. (Artigo Retirado).

• Aterros sanitários ou outras formas de disposição final de rejeitos:

Art. 54. § 2o Nos casos em que a disposição de rejeitos em aterros sanitários for 
economicamente inviável, poderão ser adotadas outras soluções, observando 
normas técnicas e operacionais estabelecidas pelo órgão competente, de modo 
a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os 
impactos ambientais. (Artigo modificado, mas acatado). 12

CNM e o Novo Marco de Saneamento



Universalização do Saneamento 
Básico

METAS DE 
UNIVERSALIZAÇÃO ATÉ 

2033

•99% abastecimento de 
água potável

• 90% coleta e tratamento 
de esgoto 

•100% aterro sanitário em 
2024



Novo Marco de Saneamento Básico

NOVO MARCO DE 
SANEAMENTO

União

Municípios

Estados

9 em cada 10 Municípios depende de 
recursos financeiros federais para 
universalizar os quatro  serviços de 
saneamento básico (CNM, 2022)

1.107 Municípios possuem contratos 
considerados irregulares pela ANA (a 
companhia estadual não comprovou 
capacidade econômica de 
universalizar os serviços até 2033)

Propostas estaduais de 
regionalização ineficientes 



Custo da Universalização X Orçamento Federal

• O custo da universalização dos quatros serviços de saneamento básico até 
2033, segundo o Plano Nacional de Saneamento Básico – Plansab, estava 
estimado em R$597 bi em 2013, chegando a quase R$900 bi com valores 
atualizados em 2022 (Abcon). 

• Plansab 🡪 União deveria investir, em média, R$8,9 bi por ano no período de 2019 
a 2023. Entretanto, na PLOA de 2019 o valor empenhado foi de R$1,2 bi, caindo R$ 
27 milhões previstos para 2023, o valor mais baixo da história.

• Houve uma queda de 98% nos recursos empenhados para saneamento 
desde 2019, o que irá prejudicar a universalização dos serviços de saneamento 
até 2033, uma vez que apenas recursos do setor privado de saneamento não serão 
capazes de reduzir os déficits nacionais.



Regionalização do Saneamento 
Básico

• Lei Estadual para criação e ou definição da forma de regionalização
• Criação das instâncias de governança interfederativas (EGI), seguindo a 

estrutura presente na Lei 13.089/2015, o Estatuto da Metrópole. 
• Regimento interno da EGI, com conselho deliberativo com todos os entes 

federados integrantes (municípios e estado) e com a participação de 
representantes da sociedade civil.

• Segundo dados do IAS: 17 estados aprovaram leis de regionalização, 
três estados com projetos de leis nas Assembleias Legislativas, três sem 
inciativa e três estados que passaram por processos de concessões e 
são considerados exceções à exigência de regionalização (Decreto 
10.588/2020), como o Amapá, ou parcial, como Mato Grosso do Sul e 
Rio de Janeiro. Pará, Tocantins e Acre ainda não consolidaram nem um 
projeto de lei.



FONTE: https://www.aguaesaneamento.org.br/regionalizacao-do-saneamento-apenas-oito-estados-avancam/
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1.107 Municípios 
possuem contratos 
considerados 
irregulares pela 
ANA, mas apenas 
20% está em URSB 
e tem autonomia em 
buscar novas 
formas de 
regionalizar o 
saneamento



Regionalização: Decreto 10588/2020
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Pleitos Municipalistas para Executivo


