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Sem saneamento, cidades não terão verbas federais  

Jurídico Brasil – Noticias – 02/08/2009 

Para o desenvolvimento das cidades com qualidade de vida extensiva a todos os habitantes de forma 
democrática, os municípios são obrigados a realizarem um plano de saneamento básico. é o que diz a 
Lei Federal 11.445, de 2007. Mas, muitas cidades brasileiras ainda não têm esse plano. O prazo para se 
adequarem à legislação se encerra no ano que vem. Por isso, o Instituto Trata Brasil, Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), lança esta semana a cartilha ?Saneamento Básico - 
Planos Municipais ou Regionais - Exigência Legal? a respeito da correta elaboração dos planos 
municipais de saneamento básico. A cartilha pode ser baixada gratuitamente pelo site 
www.tratabrasil.org.br. O Trata Brasil tem parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Juntos, 
fizeram a maior pesquisa sobre o tema no País. O estudo apontou que 51,5% das cidades brasileiras 
com mais de 300 mil habitantes apresentam um dado gravíssimo: não têm qualquer porcentagem de 
esgoto tratado (0%). Marília, cidade com 220 mil habitantes, não têm saneamento básico, apesar dos 
esforços da prefeitura. O primeiro passo seria ter um plano municipal - que já vem sendo estudado. Em 
recente editorial, o jornal O Estado de São Paulo destaca a falta de capacidade dos municípios de se 
endividarem. E que ?será necessário encontrar uma solução que, sem ferir as regras da 
responsabilidade fiscal - que têm conduzido as finanças públicas no rumo da estabilidade -, permita a 
retomada dos investimentos públicos? (para o saneamento). Municípios têm até 2010 para elaborar 
planos ?Todos os municípios brasileiros deverão ter concluído sua elaboração até o dia 31 de dezembro 
de 2010, a fim de conseguir recursos federais para o setor?, explica Raul Pinho, presidente executivo do 
Instituto Trata Brasil. Segundo ele, pelo plano municipal são fornecidas as diretrizes e estudos para a 
viabilização de recursos, além de definir programas de investimentos e estabelecer cronogramas e 
metas de forma organizada, promovendo a redução das incertezas e riscos na condição de política 
municipal. Ou seja, o plano é garantia de que os investimentos serão feitos de forma racional, 
independente de mudanças de administração. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
para cada R$ 1 investido em saneamento básico, R$ 4 são economizados em saúde pública. A falta de 
tratamento de esgoto também é o principal fator de degradação do meio ambiente, o que afasta o 
investidor privado das cidades brasileiras. 
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