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Saneamento Básico de Santa Isabel 



Política Nacional de Saneamento Básico 
 

LEI Nº 11.445, de 05 de Janeiro de 2007 
 

  CAPÍTULO IV 

 DO PLANEJAMENTO 

 
Art. 19.  A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará plano, que poderá ser 

específico para cada serviço, o qual abrangerá, no mínimo: 

I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema de 

indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e apontando as causas das 

deficiências detectadas; 

II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, admitidas soluções 

graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos setoriais;  

III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, de modo 

compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, 

identificando possíveis fontes de financiamento; 

IV - ações para emergências e contingências; 

V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações 

programadas. 

§ 1o  Os planos de saneamento básico serão editados pelos titulares, podendo ser elaborados com 

base em estudos fornecidos pelos prestadores de cada serviço. 

§ 2o  A consolidação e compatibilização dos planos específicos de cada serviço serão efetuadas 

pelos respectivos titulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 11.445-2007?OpenDocument


  
 

 

 Continuação da Política Nacional... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3o  Os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com os planos das bacias 

hidrográficas em que estiverem inseridos. 

 

§ 4o  Os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente, em prazo não superior a 4 

(quatro) anos, anteriormente à elaboração do Plano Plurianual. 

 

 

 

Obs: A partir de 01/01/2018 será critério de elegibilidade a existência de Plano 

Municipal de Saneamento Básico no município para ter acesso a recursos federais na área 

de Saneamento Básico! 
 



 Definição oficial de saneamento básico: 

                            Conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de: 

  

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao 

abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos 

instrumentos de medição; 

  

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas 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; 

  

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, transbordo tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo 

originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. 

A inclusão do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no Plano de Saneamento Básico é 

uma oportunidade que atende aos princípios também da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº. 

12.305/10) com vistas à melhoria da salubridade ambiental, à proteção dos recursos hídricos e à promoção 

da saúde pública. 

  

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infraestrutura e instalações 

operacionais de micro e macro 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. 



   

São instrumentos do Plano Integrado de 

Saneamento Básico do município: 

 
 

Os planos setoriais e respectivas políticas públicas; 

 

Os órgãos, entes e entidades reguladores; 

 

Os contratos que tenham por objeto a prestação de serviço 

de saneamento (água e esgoto / resíduos domiciliares...); 

 

Os mecanismos de controle social. 

 
 



 Articulação entre setores: 

    Políticas Nacionais de: Saneamento, Saúde, 

 Recursos Hídricos, Meio Ambiente e     

Desenvolvimento Urbano 

Políticas Municipais de Saúde,  

Meio Ambiente, Desenvolvimento 
Urbano, Habitação, etc. 

Política Municipal de 
Saneamento Básico 

                           Participação Social 



  
Contribuições de cada setor: 

  
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Agropecuário - Coordenar 

os trabalhos de revisão do “Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico”, 

Requisitar documentos e atualizações, Efetuar diligências, Agendar reuniões e 

tudo o mais que se fizer necessário para a conclusão dos trabalhos e, Revisar e 

Atualizar informações referentes a pasta! 

 

  

SABESP - Análise crítica e avaliação da situação atual dos sistemas de 

esgotamento sanitário, incluindo todas as estruturas integrantes: ligações 

prediais, rede de coleta, interceptores, estações elevatórias, emissários, 

estações de tratamento e controle do sistema. Deverão ser atualizadas as 

informações da capacidade instalada, eficiência de tratamento, custo 

operacional, etc., e as principais deficiências referentes ao sistema de 

esgotamento sanitário juntamente com o cronograma de obras. 
 

 

  



  Contribuições de cada setor: 
 

Secretaria Municipal de Saúde – Atualização de informações relacionadas 

a pasta e dos dados epidemiológicos (Datasus on  line...), principalmente os 

relacionados às doenças de veiculação hídrica, e outros conforme Plano de 

saneamento anterior. 

 

Secretaria Municipal de Planejamento, Obras, Urbanismo e Habitação -  

Atualização das informações relacionadas a micro e macrodrenagem 

urbana. 
Referência ( Plano Diretor de Macrodrenagem) em análise pelo DAEE, ainda não aprovado! 

 

Secretaria de Serviços Municipais – Atualização das informações dos 

seguintes serviços: a coleta, o transporte, o tratamento e disposição final 

dos resíduos sólidos urbanos (PMGIRS vai ajudar); Os serviços de 

varrição, capina, roçada, poda e atividades correlatas em vias e logradouros 

públicos, a desobstrução e limpeza de bueiros, de bocas de lobo e 

correlatos, limpeza de feiras públicas e outros eventos de acesso abertos 

ao público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

Secretaria de Assuntos Jurídicos - Levantamento e a análise da 

legislação federal, estadual e a sua integração com a legislação 

municipal e decretos regulamentadores, e, na finalização, a criação da 

minuta de lei do Plano de Saneamento que será encaminhada para 

debate e aprovação à Câmara Municipal. 

  

Contribuições de cada setor: 



  
Importante lembrar: 

 
 Identificar alterações na dinâmica social do município - Mudanças na 

dinâmica populacional do município desde a criação do PMSB (% de 

população urbana e rural); 

 

 Necessidade de revisão das curvas de crescimento populacional 

(atualização); 

 

 Inclusão das alterações do Plano Diretor Municipal e outros Planos...; 

 

 Revisão /Atualização de Metas do PMSB (prognóstico SAA e SES): 

Identificar metas já executadas desde a implantação do PMSB; Verificar 

a existência de projetos já aprovados ou projetos com recursos 

assegurados; Sincronizar o Plano de Metas (prognóstico) com o Plano 

Plurianual - PPA do município. 

 

 

 

 

 

 

 



  
A importância da união intersetorial!!! 
 
A gestão do saneamento básico no contexto do desenvolvimento urbano sustentável 

envolve questões intersetoriais, políticas públicas, participação da sociedade, entre 

outros fatores. 

  

A setorização de políticas públicas não deve, entretanto, significar segmentação, 

mas complementaridade e transversalidade, necessárias para alcançar seus 

objetivos. 

 

Também deve ser assegurado no plano, o atendimento adequado à população rural 

dispersa, inclusive mediante a utilização de soluções compatíveis com suas 

características econômicas e sociais peculiares. Assim, é imprescindível que o 

município garanta a adoção de matriz tecnológica adequada à realidade local, 

considerando as características geográficas, econômicas e socioculturais da região. 

  





          Nossos Agradecimentos! 

Secretário de Meio Ambiente 

 Eng. Reinaldo Nunes 

 
 

Técnico Coordenador:  
Walter Cesar Ribeiro  

 
Fone: (11) 4656-8151 

ambiente@santaisabel.sp.gov.br 
  


