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RESUMO: A Declaração Universal dos Direitos Humanos delineia os direitos fundamentais 
para a construção de uma sociedade democrática fundamentada na liberdade e dignidade 
humana, estabelecendo no artigo 25 que toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente 
para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar. A partir da segunda metade do século 
XX, a tutela do meio ambiente tornou-se um dos principais desafios da humanidade, sobretudo 
face a aceleração do processo de urbanização e a ausência de infraestrutura sanitária na maioria 
das cidades. Neste contexto, a expansão acelerada das cidades, sem planejamento, resultou em 
uma ocupação caótica do meio ambiente artificial, exigindo da Administração Pública ações 
para planejamento do desenvolvimento e ocupação espacial das cidades de modo a evitar e 
corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. O 
saneamento básico tornou-se um dos principais desafios dos países frente aos danos provocados 
ao meio ambiente e à saúde pública, sobretudo pelo destino dos efluentes residencial e 
industrial. Observe-se que, no Brasil, 27% da população não possui acesso a serviço de coleta 
e tratamento adequado de esgoto, 4,1 mil toneladas diárias são despejadas em córregos, rios e 
represas sem qualquer tratamento e 48% do esgoto gerado no país concentra-se em 106 
municípios de médio e grande porte, com população superior a 250 mil habitantes.  Assim, a 
questão tornou-se um problema de saúde pública, uma vez que ocorre a contaminação dos 
reservatórios de águas que são captadas para o abastecimento humano e o contato direto com o 
esgoto ou com a água sem tratamento constitui-se em veículo de transmissão de doenças 
comprometedoras da qualidade de vida básica do cidadão. Nesse contexto, a eficácia de uma 
política pública de saúde exige a revisitação do sistema orçamentário constitucional, o qual 
permitirá acesso a recursos federais pelas prefeituras. O presente trabalho tem por objetivo geral 
realizar um breve estudo sobre a necessidade de fomento do Plano Nacional de Saneamento 
Básico (Plansab) e do Programa Saneamento Para Todos através de políticas públicas 
municipais de natureza jurídico-econômica, envidando esforços para que o serviço de coleta de 
esgoto e tratamento adequados transforme-se em direito natural e não em uma commodity 
mediante exploração destes serviços por corporações do setor privado. Em resposta às questões 
apresentadas, propõe-se a implantação de uma política socioambiental do FGTS vinculada ao 
Fundo de Participação Municipal (FPM), a qual autorizaria os municípios a operarem ativos do 
funding FGTS com o repasse vinculado aos projetos de coleta e tratamento do esgoto urbano 
residencial e industrial. Evidentemente, há muitos obstáculos de cunho político e econômico a 
serem enfrentados e superados na efetiva implantação de uma política de saneamento básico 
como um direito humano. Adota-se, para fundamentar o conteúdo do tema em debate, o método 
jurídico-dedutivo, através da análise qualitativa consolidada pelo levantamento legislativo, 
bibliográfico e estatístico. 
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