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Princípios fundamentais  
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Municípios com registro de 
enxurradas, inundações ou 
alagamentos nos últimos 5 anos 

Fonte: SNIS, 2017 



Domicílios sujeitos a risco de 
inundação 

Fonte: SNIS, 2017 D
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Cenários 



CONDICIONANTES HIPÓTESE 1 HIPÓTESE 2 HIPÓTESE 3 

Quadro 
Macroeconômico 

 

Elevado crescimento, sem gerar 
pressões inflacionárias, com uma 

relação dívida/PIB decrescente 

Moderado crescimento, expansão 
modesta da taxa de investimento e 
ocorrência de pressão inflacionária 

Menor crescimento, menor 
expansão da taxa de investimento e 

maior pressão inflacionária 

Papel do Estado (Modelo 
de Desenvolvimento) / 

Marco Regulatório / 
Relação Interfederativa 

Estado provedor e condutor dos 
serviços públicos com participação 

do setor privado e forte cooperação 
entre os entes federativos 

Redução do papel do Estado, 
participação do setor privado em 

funções públicas essenciais e 
moderada cooperação entre entes 

Estado mínimo com mudanças nas 
regras regulatórias e conflitos na 

relação interfederativa 

Gestão, Gerenciamento, 
Estabilidade e 

continuidade de políticas 
públicas / Participação e 

controle social 

Avanços na capacidade de gestão 
com continuidade entre mandatos 

Políticas de estado contínuas e 
estáveis 

Prevalência de políticas de governo 

Investimentos no setor 
Crescimento do patamar dos 

investimentos públicos e privados 
submetidos ao controle social 

Aumento dos investimentos 
públicos e privados, parcialmente 

com critérios de planejamento, 
insuficientes para a universalização 

Diminuição do atual patamar de 
investimentos públicos e privados 

aplicados sem critérios 

Matriz tecnológica / 
Disponibilidade de 
recursos hídricos 

Desenvolvimento de tecnologias 
apropriadas e ambientalmente 

sustentáveis 

Adoção parcial de tecnologias 
sustentáveis de forma dispersa 

Soluções não compatíveis com as 
demandas e com as tendências 

internacionais 

Busca da 
Universalização 

Distante da 
Universalização 

Universalização 



Metas 







Necessidade de investimentos 



Investimento total previsto:  R$ 597,9  bilhões 



Estratégias 





Programas 



Programa 1: 
Saneamento 
básico 
integrado –  
infraestrutura 
urbana 

o O programa descreve o investimento em ações estruturais de 
infraestrutura a curto prazo (2022) do Governo Federal, visando 
reduzir o déficit urbano identificado nos quatro componentes do 
saneamento básico, em conformidade com as metas estabelecidas 



Programa 2: 
Saneamento 
rural 

o O Programa Nacional de Saneamento Rural – PNSR foi desenvolvido 
pela Funasa em parceria com UFMG 

o Consulta pública realizada em novembro/2018 

o Foco nas ações de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 

o Investimentos previstos de cerca de R$ 3,3 bilhões (2019-2022) 

 



Programa 3: 
Saneamento 
estruturante 

o O programa descreve o investimento em ações estruturantes a curto 
prazo (2022) do Governo Federal, com foco na gestão eficiente dos 
serviços e na otimização dos benefícios à população advindos da 
aplicação dos recursos e da maior efetividade das medidas estruturais 

o Envolve estímulo à participação social e desenvolvimento científico-
tecnológico 



Monitoramento, avaliação 

sistemática e revisão do Plano 





Desdobramentos 
o Agenda de Governo 2019-2022 

o PPA 2020-2023 

o Documento síntese do Plansab 


