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INTRUDUÇÃO 

 

A Lei nº 11.445 de 05 de Janeiro de 2007, regulamentada através do Decreto 

nº 7.217 de 21 de Junho de 2010, que estabeleceu as diretrizes nacionais para 

o saneamento básico, entre outras, determina a necessidade da elaboração de 

um Plano de Saneamento Básico (PSB) para os municípios, em seu artigo 19º,  

inciso V, parágrafo 4º, visa a revisão periódica dos PSB, em prazo não 

superior a quatro anos. Desta forma, atendendo à legislação, e em razão da 

elaboração inicial do Plano Municipal  de Saneamento Básico de Itapira 

(PMSB) ser datada de 2009 (elaborado pela empresa Eqüi Saneamento 

Ambiental Ltda.),  há a necessidade de o PMSB ser revisto e atualizado. 

A presente revisão abordará principalmente itens relacionados a Programas, 

Projetos e Ações, onde a mesma ocorrerá em torno da exclusão de itens já 

realizados e da inclusão de novos itens propostos e necessários para a devida 

universalização do saneamento básico no município de Itapira. 

 

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Em virtude do Plano Municipal de Saneamento Básico de Itapira (PMSB), 

definir no Volume I prazos para a execução de programas, projetos, obras 

e/ou serviços, conforme divisão proposta em curto,  médio e longo prazo, a 

revisão abordará a realocação de projetos e ações não realizados dentro dos 

períodos propostos, além da inclusão de demais itens.  

Desta forma o PMSB fica atualizado com os seguintes prazos:   

a) Curto prazo: 2014 a 2017; 

b) Médio prazo: 2018 a 2023; 

c) Longo prazo: 2024 a 2033; 

d) Duração Continuada. 

 

2 – ESTRUTURA DO RELATÓRIO 

O presente relatório será estruturado em acordo com o estabelecido pelo 

Relatório de Programas, Projetos e Ações (Volume VIII), cuja meta será a 
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definição de programas e ações dentro de um prazo de 20 anos, que busquem 

a universalização do saneamento básico no município.  

Este relatório ainda contará com a mesma subdivisão dos programas e seus 

objetivos iniciais:  

� Programa I – Ordenamento Institucional: 

Voltado para a organização institucional da prestação dos serviços de 

saneamento básico, visando a universalidade, a equidade no atendimento, a 

integralidade das ações, a intersetorialidade, a melhoria da qualidade na 

prestação dos serviços, a eficiência e sustentabil idade econômica, a eficácia 

das ações, a transparência e o controle social.  

� Programa II – Abastecimento de Água: 

Garantir o atendimento da demanda e promover a melhoria da qualidade na 

prestação do serviço de abastecimento de água. 

� Programa III – Esgotamento Sanitário: 

Garantir o atendimento da demanda e promover a melhoria da qualidade na 

prestação do serviço de esgotamento sanitário.  

� Programa IV – Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos 

Garantir o atendimento da demanda e promover a melhoria da qualidade na 

prestação do serviço de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos.  

� Programa V – Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas  

Garantir a proteção da população e bens públicos e privados, contra 

alagamentos, transbordamentos de cursos d’água e desmoronamento de 

encostas.   

 

3 – RESUMO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 

A seguir serão apresentadas tabelas com os resumos das ações e dos 

investimentos necessários.  
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Considerando-se que os investimentos são bem volumosos, para a execução 

das ações propostas, faz-se necessário que se busque recursos, à nível 

Estadual e Federal, através de financiamentos (onerosos e não-onerosos).  

 

Tabela 1: Programa de Ordenamento Institucional – Ações à Curto Prazo 

(2014/2017) 

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

1.1 
Aprovar  Lei  inst i tu indo a  Polí t ica  Munic ipa l  de Saneamento  
Básico.  

Adminis tra t ivos  

1 .2  
Inst i tu ir  p lano e  programas inter seto r ia is  de recuperação,  
proteção e  conservação de manancia is .  

R$ 100.000,00  

1 .3  
Criação de um Ato Regulamentar  def inindo e  d iscip l inando  
os serviços do SAAE.  

Adminis tra t ivos  

1 .4  Aprovar  Lei  de combate  ao desperd ício  de água.  Adminis tra t ivos  

1 .5  
Cobrança do esgo to de usuár ios que possuam fonte própria  
de abastec imento de água.  

Adminis tra t ivos  

1 .6  Atua lização do cadastro  comerc ia l  do SAAE R$ 250.000,00  

 

Tabela 2: Programa de Abastecimento de Água – Ações à Curto Prazo 

(2014/2017) 

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

2.1 
Inst i tu ir  Área de Proteção Ambienta l  –  APA do  Ribe irão da  
Penha  e  APA do Rio  do Peixe.  

R$ 50.000,00  

2 .2  
Elaborar  P lano Dire tor  de Controle  e  Redução de Perdas de  
Água.  

R$ 500.000,00  

2 .3  
Implantar  o  Sistema de Automação e  Telemetr ia  para o  
si s tema de abas tecimento de água.  

R$ 900.000,00  

2 .4  
Implantar  macro medidores  de vazão  no si s tema de  
abas tecimento de água .  

R$ 1.200.000 ,00  

2 .5  
Implantar  a  Se tor ização do Sistema de Abastecimento de  
Água.  

R$ 300.000,00  

2 .6  
Elaborar  projetos e  implantar  Válvulas Redutoras de  
Pressão (VRP).  

R$ 1.000.000 ,00  

2 .7  
Elaborar  projetos e  implantar  nova captação de  água bruta  
no Ribe irão  da Penha,  à  montante  do per ímetro  de expansão 
urbana do munic ípio ,  e  nova  adutora de água bruta .  

R$ 5 .000.000 ,00  

2 .8  
Ampl iação do s i stema de abastecimento de água  do Distr i to  
de Eleutér io .  

R$ 80.000,00  

2 .9  
Ampl iação do s is tema de abas tec imento de  água do Bairro  
Ponte Nova.  

R$ 80.000,00  

2 .10 
Ampl iação do s i stema de abastecimento de água  do Distr i to  
de Barão Atal iba Noguei ra .  

R$ 100.000,00  
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2.11 
Implantar  Sistema de Tratamento da Fase Sólida da Estação de 
Tratamento de Água – Recuperação das Águas de Lavagem de Filtros e 
Tratamento dos Rejeitos Sólidos (Lodos). 

R$ 2.986.488,94 

2 .12 
Obter  Outorga  de Direi to  de Uso  de  recursos hídr icos –  t ipo  
captação de água  sub terrânea,  j unto  ao DAEE.  

R$ 75.000,00  

2 .13 
Elaborar  projeto  e  rea l izar  obras  de  re forma e adequação  da  
Estação  de Tratamento de Água  de I tapira .  

R$ 200.000,00  

2 .14 Ampliar e otimizar o sistema de distribuição de água de Itapira. R$ 2 .460.011 ,76  

2 .15 
Elaborar  estudo para  concepção de nova  Estação de  
Tratamento  de Água (ETA) para Itapira. 

R$ 150.000,00  

2 .16 
Modernização do  labora tór io  da Estação de Tra tamento de 
Água (ETA).  

R$ 30.000,00  

2 .17 

Elaboração  de proje to  de s i stema de abastecimento  de  água  

dos Bairros Machadinho e  Tanquinho  (adutora,  EEAT,  

reservatór io) .  

R$ 150.000,00  

2 .18 
Elaboração  de proje to  de s i stema de abastecimento  de  água  

do Bairro  dos Pires (adutora,  EEAT, reservatór io) .  
R$ 150.000,00  

2 .19 
Elaboração  de proje to  de s i stema de abastecimento  de  água  

do Bairro  dos Limas (adutora,  reserva tór io) .  
R$ 16.500,00  

2 .20 
Elaboração  de proje to  de s i stema de abastecimento  de  água  

do Bairro  dos Macucos  (adutora,  booster ,  r eservatór io) .  
R$ 30.000,00  

2 .21 
Elaboração de proje to  de re forço de  água  na Vi la  Penha  do  

Rio  do Peixe (booster ,  r eservatór io) .  
R$ 20.000,00  

2 .22 
Implantação de si s tema de reservação e  booster  na Vila  

Penha  do Rio do Pe ixe (par te  al ta) .  
R$ 265.000,00  

2 .23 
Recuperação e  conservação da Bacia  Hidrográf ica do 

Ribeirão da Penha.  
R$ 300.000,00  

 

Tabela 3: Programa de Esgotamento Sanitário – Ações à Curto Prazo 

(2014/2017) 

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

3.1 
Elaborar  cadas tro  do s i stema de esgotamento sanitár io  de  
I tapira ,  dos Dis tr i tos de  Eleutér io  e  Barão Ata l iba Nogueira  
e  do Bair ro  Ponte Nova.  

R$ 45.000,00  

3 .2  
Regular ização ambienta l  das Estações  de Tra tamento de  
Esgo tos do  Bair ro  Ponte  Nova.  

R$ 15.000,00  

3 .3  
Ampl iar  o  si s tema co letor  de esgotos no Distr i to  de  
Eleutér io .  

R$ 57.600,00  

3 .4  Ampl iar  o  s is tema co le tor  de esgotos no Bairro  Ponte Nova.  R$ 67.200,00  

3 .5  
Renovar  as Licenças de Operação das ETE’s de I tapira  e  do  
Distr i to  de Barão Ata l iba Nogueira ,  junto  à  CETESB.  

Adminis tra t ivos  

3 .6  Ampl iação do emissár io  de esgotos de  I tap ira .  R$ 3 .686.206 ,64  
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Tabela 4: Programa de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos – 

Ações à Curto Prazo (2014/2017) 

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

4.1 
Implantar  po lí t ica  de cobrança  de tar i fas,  compatível  com o  
per fi l  sócio  econômico da população.  

R$ ---- - - - - - - 1 

4 .2  
Fomentar  a  ampliação do programa de coleta  de res íduos  
recicláveis pe la  ASCORSI.  

Adminis tra t ivos.  

4.3 
Implantar  ro t inas de  contro le  operac ional  do ate rro  
sanitár io .  

Adminis tra t ivos.  

4.4 
Elaborar  projeto  de ampliação da capacidade do aterro  
sanitár io  a tua l .  R$ ---- - - - - - -¹  

4.5 Implantar  ba lança no ate rro  sanitár io  atual .  R$ ---- - - - - - -¹  

4.6 Implantar  Eco Pontos  R$ --- - - - - - - -¹  

 

Tabela 5: Programa de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas – 

Ações à Curto Prazo (2014/2017) 

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

5.1 Elaborar  P lano Diretor  de Macrodrenagem para I tapira .  R$ 200.000,00  

5 .2  
Editar  Normas (Por tar ia )  para  elaboração de  projetos para  
implantação de si s temas de microdrenagem em novos  
lo teamentos  urbanos.  

Adminis tra t ivos  

5 .3  
Elaborar  cadastro  do si stema de microdrenagem de I tap ira ,  
dos Dis tr i tos de Eleutér io  e  Barão Ata l iba Nogueira  e  do 
Bairro  Ponte Nova.  

R$ 50.000,00  

 

Tabela 6: Programa de Ordenamento Institucional – Ações à Médio Prazo 

(2018/2023) 

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

6.1 
Implantar  s is tema de  qua lidade no  SAAE, baseado nas  
normas ISO 24510.  

Adminis tra t ivos  

 

Tabela 7: Programa de Abastecimento de Água – Ações à Médio Prazo 

(2018/2023) 

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

7.1 
Eliminar  ou reduz ir  incrus tações  em adutoras de água  
tratada.  

R$ 500.000,00  

                                            
1 Os  custos serão levantados e  apresentados no Plano  Cidades  Limpas .  
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7.2 

Obter  cadas tro  co mple to  do s is tema de abastecimento de  
água,  inser ir  em um sistema de  informações  
georeferenciadas (SIG)  e  adquir ir  so ftware  de  modelagem 
hidrául ica.  

R$ 720.000,00  

7 .3  Elaborar  o  Plano  de Segurança da Água (PSA).  R$ 80.000,00  

7 .4  Elaborar  Projeto  de Efic iênc ia  Energé tica.  R$ 15.000,00  

7 .5  
Renovar  a  Outorga de Direi to  de Uso,  t ipo captação de água  
super f ic ial ,  da captação  de água bruta  de I tapira .  

R$ 2 .000,00  

7 .6  

Implantação do s i stema de abas tec imento de água dos 

Bairros Machad inho  e  Tanquinho (adutora,  EEAT, 

reservatór io) .  

R$ 2 .688.500 ,00  

7 .7  
Implantação do s i stema de abas tec imento de água do Bairro  

dos Pires (adutora,  EEAT, reserva tór io) .  
R$ 2 .318.500 ,00  

7 .8  
Implantação do s i stema de abas tec imento de água do Bairro  

dos Limas (adutora ,  reserva tór io ) .  
R$ 325.000,00  

7 .9  
Implantação do s i stema de abas tec imento de água do Bairro  

dos Macucos (adutora,  booster ,  reservatór io) .  
R$ 325.000,00  

7 .10 
Recuperação e  conservação da Bacia  Hidrográf ica do 

Ribeirão da Penha.  
R$ 400.000,00  

 

Tabela 8: Programa de Esgotamento Sanitário – Ações à Médio Prazo 

(2018/2023) 

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

8.1 
Implantar  si stema de esgotamento sani tár io  nas chácaras 
Terrazan (Distr i to  de Barão Atal iba Nogueira) .  

R$ 190.000,00  

8 .2  
Elaborar  projeto  execut ivo para o  si stema de esgo tamento  
sanitár io  do Bairro  Rio Manso.  

R$ 40.000,00  

8 .3  
Implantar  o  Sistema de Automação e  Telemetr ia  para o  
si s tema de esgo tamento sanitár io .  

R$ 500.000,00  

8 .4  
Obter  cadas tro  completo  do si stema de esgo tamento  
sanitár io  e  inser ir  em um sis tema de informações  
georeferenciadas (SIG) .  

R$ 600.000,00  

8 .5  
Elaborar  projeto  de nova Estação de Tratamento de Esgo tos  
(ETE) à  jusante  do per ímetro  de expansão  urbana de I tapira .  

R$ 320.000,00  

8 .6  
Renovar  as Outorgas de Direi to  de Uso,  t ipo lançamento ,  
das ETE’s de  I tapira ,  Dis tr i to  de  Barão Atal iba  Nogueira  e  
Distr i to  de Eleutér io ,  junto  ao DAEE.  

R$ 2.000,00  

8 .7  
Elaborar  projeto  do si stema de esgotamento sanitár io  do  

Bairro  dos Pires .  
R$ 80.000,00  

8 .8  
Elaborar  projeto  do s is tema de esgo tamento sanitár io  dos  

Bairros Machad inho e  Tanquinho.  
R$ 100.000,00  

8 .9  
Elaborar  projeto  do si stema de esgotamento sanitár io  do  

Bairro  dos Limas.  
R$ 10.000,00  
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8.10 
Elaborar  projeto  do si stema de esgotamento sanitár io  do  

Bairro  dos Macucos.  
R$ 10.000,00  

 

Tabela 9: Programa de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas – 

Ações à Médio Prazo (2018/2023) 

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

9.1 
Implantação de disposi t ivos de contro le  e  amortecimento de  
cheias do  Ribe irão da Penha.  

R$ 15.000.000 ,00  

 

Tabela 10: Programa de Abastecimento de Água – Ações à Longo Prazo 

(2024/2033) 

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

10.1 
Enquadrar  o  labora tór io  da Estação de Tratamento de Água  
(ETA) dentro  das normas de qual idade  laborator ial .  

Adminis tra t ivos  

10.2  
Recuperação e  conservação da Bacia  Hidrográf ica do 

Ribeirão da Penha.  
R$ 500.000,00  

 

Tabela 11: Programa de Esgotamento Sanitário – Ações à Longo Prazo 

(2024/2033) 

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

11.1 
Implantar  si s tema de esgotamento sani tár io  no  Bairro  Rio  
Manso.  

R$ 600.000,00  

11.2  
Implantação do si stema de esgotamento sanitár io  do Bairro  

dos Pires.  
R$ 680.000,00  

11.3  
Implantação do s i stema de esgotamento sanitár io  dos  

Bairros Machad inho e  Tanquinho.  
R$ 890.000,00  

11.4  
Implantação do si stema de esgotamento sanitár io  do Bairro  

dos Limas.  
R$ 120.000,00  

11.5  
Implantação do si stema de esgotamento sanitár io  do Bairro  

dos Macucos.  
R$ 72.000,00  
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Tabela 12: Programa de Abastecimento de Água – Ações de Duração 

Continuada 

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

12.1 
Atua lização do cadas tro  da rede de d istr ibuição  de água de  
I tapira .  

Adminis tra t ivos  

12.2  Atua lização do parque de hidrômetros de  I tap ira .  

Decorrentes do  
per íodo de  

implantação  
12.3  Subst i tuição das  redes de distr ibuição de  água de I tap ira .  

12.4  Licenciamento  ambienta l  das unidades do SAAE. 

 

Tabela 13: Programa de Esgotamento Sanitário – Ações de Duração 

Continuada 

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

13.1 
Atua lização do cadastro  da rede cole tora de  esgotos de  
I tapira .  

Adminis tra t ivos  

13.2  Licenciamento  ambienta l  das unidades do SAAE. 
Decorrentes do  

per íodo de  
implantação  

 

 

4 – CONSOLIDAÇÃO FINANCEIRA DOS PROGRAMAS E AÇÕES 

 

Tabela 14: totalização dos investimentos resultantes dos programas (por 

períodos) 

PROGRAMA 
INVESTIMENTOS (R$) 

CURTO 
PRAZO 

MÉDIO 
PRAZO 

LONGO 
PRAZO 

TOTAL 

Orden amento  In s t i tu cional  350 .000 ,00 -  -  350 .000 ,00 

Ab as tecimento  d e  Águ a  16 .043 .000 ,70 7 .374 .000 ,00 500 .000 ,00 23 .917 .000 ,70 

Esgotamento  San i t ár io  3 .871 .006 ,64 1 .852 .000 ,00 2 .362 .000 ,00 8 .085 .006 ,64 

Limpeza Urb ana e  Man ejo  
dos  Resíduos  Só l ido s  

-  -  -  -  

Dren agem e Man ejo  de  Águas  
P luvia is  Urb anas  

250 .000 ,00 15 .000 .000 ,00 -  15 .250 .000 ,00 

TOTAL 20 .514 .007 ,34 24 .226 .000 ,00 2 .862 .000 ,00 47 .602 .007 ,34 
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Na sequência deste relatório,  serão elencados os programas e ações por 

período, mais detalhadamente, onde serão distribuídos conforme a subdivisão 

dos programas propostos anteriormente.  

 

Observações:  

1.  Para os programas e ações de Duração Continuada, não foram 

estabelecidos custos, vez que os mesmos só poderão ser quantificados,  

quando do momento de aplicação dos mesmos; 

2.  O PMSB apresenta apenas uma síntese de algumas ações para o Programa 

IV (Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos),  visto que o 

município de Itapira, em conjunto do Consórcio Intermunicipal  de 

Saneamento Básico da Região do Circuito das Águas (CISBRA), está  

elaborando o Plano Regional de Gestão Associada e Integrada de 

Resíduos Sólidos para o Circuito das Águas (Plano Cidades Limpas),  

além do mesmo compreender diretrizes estabelecidas pela Lei Federal nº 

12.305/10 e Decreto Federal  nº 7.404/10. 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 1 - ORDENAMENTO INSTITUCIONAL  

AÇÃO: 
1.1 - Aprovar Lei instituindo a Política Municipal de 

Saneamento Básico.  

OBJETIVO 
GERAL: 

Organizar a prestação dos serviços de saneamento 

básico, visando a universalidade, a equidade no 

atendimento,  a integralidade das ações,  a 

intersetorialidade, a melhoria da qualidade na 

prestação dos serviços, a eficiência e sustentabilidade 

econômica, a eficácia das ações e a transparência e o 

controle social.   

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Estabelecer diretrizes gerais para a prestação dos 

serviços de saneamento básico;  

•  Definir conceitos básicos e princípios 

fundamentais;  

•  Discorrer sobre os aspectos técnicos, econômicos e 

sociais;  

•  Criar o Sistema Municipal de Saneamento Básico;  

•  Estabelecer normas e critérios para a regulação, 

definindo uma Agência Reguladora dos Serviços de 

Saneamento.  

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal  de Governo 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: Administrat ivos na implementação 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 1 - ORDENAMENTO INSTITUCIONAL  

AÇÃO: 
1.2 – Instituir plano e programas intersetoriais de 

recuperação, proteção e conservação de mananciais.  

OBJETIVO 
GERAL: 

Organizar a prestação dos serviços de saneamento 

básico, visando a universalidade, a equidade no 

atendimento,  a integralidade das ações,  a 

intersetorialidade, a melhoria da qualidade na 

prestação dos serviços, a eficiência e sustentabilidade 

econômica, a eficácia das ações e a transparência e o 

controle social.   

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Elaborar um plano contendo as metas e os 

programas intersetoriais necessários para a 

recuperação, proteção e conservação dos mananciais 

do município de Itapira;  

•  Reduzir impactos pela utilização dos recursos 

hídricos;  

•  Melhorar a qualidade das águas dos mananciais;  

•  Garantir a capacidade de atendimento da demanda 

para abastecimento de água; 

•  Garantir a qualidade da água para abastecimento 

público;  

•  Promover a intersetorialidade. 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: 
Secretarias Municipais de Governo, Agricultura e 
Meio Ambiente, Serviços Públicos e SAAE 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: R$ 100.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 1 - ORDENAMENTO INSTITUCIONAL  

AÇÃO: 
1.3 – Criação de um Ato Regulamentar definindo e 

disciplinando os serviços do SAAE.  

OBJETIVO 
GERAL: 

Organizar a prestação dos serviços de saneamento 

básico, visando a universalidade, a equidade no 

atendimento,  a integralidade das ações,  a 

intersetorialidade, a melhoria da qualidade na 

prestação dos serviços, a eficiência e sustentabilidade 

econômica, a eficácia das ações e a transparência e o 

controle social.   

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Garantir  clareza à população quanto aos serviços 

prestados pela Autarquia;  

•  Regulamentar normas para abastecimento de água e 

esgotamento sanitário; 

•  Estabelecer critérios para atendimento aos serviços 

de água e esgotos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: Administrat ivos na implementação 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 1 - ORDENAMENTO INSTITUCIONAL  

AÇÃO: 1.4 – Aprovar Lei de combate ao desperdício de água.  

OBJETIVO 
GERAL: 

Organizar a prestação dos serviços de saneamento 

básico, visando a universalidade, a equidade no 

atendimento,  a integralidade das ações,  a 

intersetorialidade, a melhoria da qualidade na 

prestação dos serviços, a eficiência e sustentabilidade 

econômica, a eficácia das ações e a transparência e o 

controle social.   

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Atender à Diretiva 7 – Uso da Água – do Projeto 

Ambiental Estratégico Município Verdeazul;  

•  Reduzir impactos pela utilização dos recursos 

hídricos;  

•  Garantir a capacidade de atendimento da demanda 

para abastecimento de água; 

•  Evitar intermitências e reduções de pressões no 

abastecimento decorrentes de consumos excessivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal  de Governo 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: Administrat ivos na implementação 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 1 - ORDENAMENTO INSTITUCIONAL  

AÇÃO: 
1.5 – Cobrança do esgoto de usuários que possuam 

fonte própria de abastecimento de água. 

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Quantificar o volume de esgotos produzidos por 

usuários de fonte própria;  

•  Reduzir as perdas não-físicas, aumentando o 

faturamento da Autarquia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: Administrat ivos 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 1 - ORDENAMENTO INSTITUCIONAL  

AÇÃO: 1.6 – Atualização do cadastro comercial do SAAE. 

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Atualizar o cadastro comercial dos consumidores de 

água domésticos, comerciais e industriais; 

•  Reduzir as perdas não-físicas, aumentando o 

faturamento da Autarquia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: R$ 250.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
2.1 – Instituir Área de Proteção Ambiental – APA do 

Ribeirão da Penha e APA do Rio do Peixe.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Realizar estudos para instituir as Áreas de Proteção 

Ambiental do Ribeirão da Penha e do Rio do Peixe 

(dentro dos limites do município de Itapira);  

•  Melhorar a qualidade das águas dos mananciais;  

•  Garantir a capacidade de atendimento da demanda 

para abastecimento de água; 

•  Garantir a qualidade da água para abastecimento 

público;  

•  Atender a Diretiva 7 (Gestão das Águas) do 

Programa Município VerdeAzul;  

•  Preservar áreas de várzea com ocupações 

inadequadas, a fim de evitar reflexos negativos 

representados pelo aumento dos níveis de inundação. 

•  Proteger as áreas do Ribeirão da Penha e do Rio do 

Peixe,  localizados nos limites do município.  

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: 
Secretarias Municipais de Governo, Agricultura e 
Meio Ambiente, Serviços Públicos e SAAE 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: R$ 50.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
2.2 – Elaborar Plano Diretor de Controle e Redução 

de Perdas de Água.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Cumprir a Meta 7 estabelecida no Plano da Bacia 

Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu; 

•  Promover o uso racional e eficiente dos recursos 

hídricos;  

•  Reduzir custos operacionais com produtos químicos, 

energia elétrica e manutenção de redes;  

•  Promover a otimização do sistema de distribuição 

de água; 

•  Postergar investimentos com aumento da capacidade 

de produção, tratamento e distribuição de água; 

•  Determinar programas e ações que controlem e 

reduzam as perdas de águas a um índice tolerável de 

no máximo 25%, até 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: R$ 500.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
2.3 – Implantar o Sistema de Automação e Telemetria 

para o sistema de abastecimento de água.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Gerenciar e monitorar o sistema de abastecimento 

de água do município; 

•  Promover o uso racional e eficiente dos recursos 

hídricos;  

•  Reduzir custos operacionais com produtos químicos, 

energia elétrica e manutenção de redes;  

•  Promover a otimização do sistema de distribuição 

de água; 

•  Postergar investimentos com aumento da capacidade 

de produção, tratamento e distribuição de água; 

•  Cumprir a Meta 7 estabelecida no Plano da Bacia 

Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: R$ 900.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
2.4 – Implantar macromedidores de vazão no sistema 

de abastecimento de água.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Monitoramento e controle de vazão de água nas 

saídas da Estação de Tratamento de Água, entradas e 

saídas de reservatórios, e entradas de setores de 

abastecimento de água; 

•  Promover o uso racional e eficiente dos recursos 

hídricos;  

•  Promover a otimização do sistema de distribuição 

de água; 

•  Postergar investimentos com aumento da capacidade 

de produção, tratamento e distribuição de água; 

•  Cumprir a Meta 7 estabelecida no Plano da Bacia 

Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: R$ 1.200.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
2.5 – Implantar a Setorização do Sistema de 

Abastecimento de Água.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Delimitar os setores de abastecimento de água no 

município;  

•  Garantir o controle da distribuição de água por 

setores;  

•  Promover a otimização do sistema de distribuição 

de água; 

•  Cumprir a Meta 7 estabelecida no Plano da Bacia 

Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: R$ 300.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
2.6 – Elaborar projetos e implantar Válvulas 

Redutoras de Pressão (VRP).  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Promover o uso racional e eficiente dos recursos 

hídricos;  

•  Promover a otimização do sistema de distribuição 

de água; 

•  Postergar investimentos com aumento da capacidade 

de produção, tratamento e distribuição de água; 

•  Reduzir o índice de perdas físicas de água nas redes  

de distribuição; 

•  Cumprir a Meta 7 estabelecida no Plano da Bacia 

Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: R$ 1.000.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 

2.7 – Elaborar projetos  e implantar nova captação de 

água bruta no Ribeirão da Penha, à montante do 

perímetro de expansão urbana do município,  e nova  

adutora de água bruta.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Prevenir a vulnerabilidade do atual ponto de 

captação, sujeito a poluição devida a inúmeras 

substâncias orgânicas e inorgânicas que podem ser 

carreadas pelo sistema de drenagem de águas 

pluviais, lançamentos indevidos de resíduos sólidos, 

lançamentos clandestinos de esgoto sanitário e outros 

tipos de efluentes,  extravasamentos de redes e ramais 

de esgoto e acidentes com transporte de cargas 

perigosas, dentre outros;  

•  Garantir a qualidade da água para abastecimento 

público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: R$ 5.000.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
2.8 – Ampliação do sistema de abastecimento de água 

do Distrito de Eleutério.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Perfuração e operacionalização de um poço tubular 

profundo no Distrito de Eleutério, para operar como 

reserva do sistema, com projeto de construção e 

obtenção de outorga de direto de uso junto ao DAEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: R$ 80.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
2.9 – Ampliação do sistema de abastecimento de água 

do Bairro Ponte Nova. 

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Perfuração e operacionalização de um poço tubular 

profundo no Bairro Ponte Nova, para operar como 

reserva do sistema, com projeto de construção e 

obtenção de outorga de direto de uso junto ao DAEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: R$ 80.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
2.10 – Ampliação do sistema de abastecimento de 

água do Distrito de Barão Ataliba Nogueira.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Análise da perfuração e operacionalização de um 

poço tubular profundo nas chácaras Terrazan, para 

operar como reserva do sistema, com projeto de 

construção e obtenção de outorga de direto de uso 

junto ao DAEE, ou interligação do sistema com a rede 

de abastecimento de água do Distri to de Barão 

Ataliba Nogueira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: R$ 100.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 

2.11 – Implantar Sistema de Tratamento da Fase Sólida da 

Estação de Tratamento de Água – Recuperação das Águas de 

Lavagem de Filtros e Tratamento dos Rejeitos Sólidos (Lodos). 

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Atender a legislação ambiental pertinente;  

•  Evitar o lançamento, sem tratamento, dos resíduos 

originários da limpeza dos filtros e dos decantadores 

da Estação de Tratamento de Água (ETA). 

•  Recuperar e preservar a qualidade das águas do 

Ribeirão da Penha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: R$ 2.986.488,94 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 

2.12 – Obter Outorga de Direito de Uso de recursos 

hídricos – tipo captação de água subterrânea, junto ao 

DAEE.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Cumprir a legislação pertinente;  

•  Regularizar a situação de três poços tubulares 

profundos no Distrito de Barão Ataliba Nogueira;  

•  Regularizar a situação de dois poços tubulares 

profundos nas chácaras Terrazan; 

•  Regularizar a situação de dois poços tubulares 

profundos no Distrito de Eleutério;  

•  Regularizar a situação de um poço tubular profundo 

na localidade de Ponte Nova; 

•  Renovar a Outorga de Direito de Uso de um poço 

tubular profundo nas chácaras José Casimiro 

Rodrigues (Bairro dos Pires).  

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: R$ 75.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 

2.13 – Elaborar projeto e realizar obras de reforma e 

adequação da Estação de Tratamento de Água de 

Itapira.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Ampliar área física do laboratório físico-químico de 

controle de qualidade da água; 

•  Ampliar área física do laboratório bacteriológico de 

controle de qualidade da água; 

•  Reforma geral do prédio da ETA, com recuperação 

de pisos, paredes e esquadrias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: R$ 200.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
2.14 – Ampliar e otimizar o sistema de distribuição de água de 

Itapira. 

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Implantar 2.957 metros de adutora de água tratada (DN 300 

mm), em ferro fundido, para abastecimento do sistema de 

reservação do Setor Prados, garantindo a estabilização do mesmo 

(R$ 1.860.083,54); 

•  Implantação de reservatório em concreto armado, apoiado, 

circular, com capacidade de 1.250 m³, no sistema de reservação 

de água tratada do Setor Santa Bárbara, para complementar o 

volume de armazenamento necessário no fim de plano (R$ 

599.928,22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: R$ 2.460.011,76 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
2.15 – Elaborar estudo para concepção de nova 

Estação de Tratamento de Água (ETA) para Itapira. 

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Elaboração de estudos contemplando alternativas 

para nova(s) ETA(s) no município, baseado nas 

tecnologias mais avançadas de tratamento existentes 

no mercado; 

•  Garantia de atendimento à legislação vigente e ao 

efetivo tratamento da água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: R$ 150.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
2.16 – Modernização do laboratório da Estação de 

Tratamento de Água (ETA). 

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Aquisição de instrumentação e equipamentos de 

medição da qualidade da água tratada, mais modernos 

e avançados;  

•  Garantia a qualidade dos serviços prestados e da 

água tratada no município.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: R$ 30.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 

2.17 – Elaboração de projeto de sistema de 

abastecimento de água dos Bairros Machadinho e 

Tanquinho. 

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Elaborar projeto executivo para o sistema de 

abastecimento de água nos Bairros Machadinho e 

Tanquinho, prevendo a implantação de adutora,  

sistema de reservação e estação elevatória de água 

tratada;  

•  Promover a universalização dos serviços de 

saneamento básico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: R$ 150.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
2.18 – Elaboração de projeto de sistema de 

abastecimento de água do Bairro dos Pires.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Elaborar projeto executivo para o sistema de 

abastecimento de água do Bairro dos Pires,  prevendo 

a implantação de adutora, sistema de reservação e 

estação elevatória de água tratada;  

•  Promover a universalização dos serviços de 

saneamento básico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: R$ 150.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
2.19 – Elaboração de projeto de sistema de 

abastecimento de água do Bairro dos Limas.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Elaborar projeto executivo para o sistema de 

abastecimento de água do Bairro dos Pires,  prevendo 

a implantação de adutora e sistema de reservação de 

água tratada;  

•  Promover a universalização dos serviços de 

saneamento básico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: R$ 16.500,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
2.20 – Elaboração de projeto de sistema de 

abastecimento de água do Bairro dos Macucos.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Elaborar projeto executivo para o sistema de 

abastecimento de água do Bairro dos Pires,  prevendo 

a implantação de adutora, sistema de reservação e 

booster  de água tratada;  

•  Promover a universalização dos serviços de 

saneamento básico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: R$ 30.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
2.21 – Elaboração de projeto de reforço de água na 

Vila Penha do Rio do Peixe.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Elaborar projeto executivo para reforçar o 

abastecimento de água da região da Vila Penha do Rio do Peixe 

com implantação de booster na adutora do Penhão e sistema de 

reservação de água tratada;  

•  Garantir o atendimento com água tratada à 

população do município.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: R$ 20.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
2.22 – Implantação de sistema de reservação e 

booster  na Vila Penha do Rio do Peixe.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Executar medidas de reforço no abastecimento de 

água na parte alta da Vila Penha do Rio do Peixe; 

•  Implantar sistema de reservação de água com 

capacidade de 500 m³ e booster na adutora do Penhão; 

•  Garantir o atendimento com água tratada à 

população do município.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: R$ 265.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
2.23 – Recuperação e conservação da Bacia 

Hidrográfica do Ribeirão da Penha. 

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Recuperar e conservar áreas de preservação e de 

recarga da Bacia do Ribeirão da Penha (corpo d’água 

principal  e seus afluentes);  

•  Melhorar a qualidade das águas dos mananciais;  

•  Garantir a qualidade da água para abastecimento 

público;  

•  Desenvolver programas e ações de Educação 

Ambiental;  

•  Promover a intersetorialidade; 

•  Cumprir a Meta 9 estabelecida no Plano da Bacia 

Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: 
Secretaria Municipal  de Agricultura e Meio Ambiente 
e SAAE 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: R$ 300.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 3 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 

3.1 – Elaborar cadastro do sistema de esgotamento 

sanitário de Itapira, dos Distritos de Eleutério e 

Barão Ataliba Nogueira e do Bairro Ponte Nova.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

esgotamento sanitário.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Atualizar cadastro;   

•  Permitir avaliar a capacidade dos coletores,  

interceptores, emissário e elevatórias;  

•  Orientar futuras necessidades de ampliações;  

•  Possibilitar a execução de estudos de avaliação 

patrimonial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: R$ 45.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017)  

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 3 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
3.2 – Regularização ambiental das Estações de 

Tratamento de Esgotos do Bairro Ponte Nova.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

esgotamento sanitário.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Cumprir legislação pertinente;  

•  Regularizar a situação das duas ETE’s do Bairro 

Ponte Nova, obtendo as Licenças de Operação junto à 

CETESB; 

•  Regularizar a situação das duas ETE’s do Bairro 

Ponte Nova, obtendo as Outorgas de Direito de Uso 

para lançamento junto ao DAEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: R$ 15.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 3 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
3.3 – Ampliar o sistema coletor de esgotos no Distrito 

de Eleutério.   

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

esgotamento sanitário.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Universalizar o atendimento com rede coletora de 

esgotos no Distrito de Eleutério;  

•  Implantar 720 metros de rede coletora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: R$ 57.600,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 3 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
3.4 – Ampliar o sistema coletor de esgotos no Bairro 

Ponte Nova.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

esgotamento sanitário.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Universalizar o atendimento com rede coletora de 

esgotos no Bairro Ponte Nova;  

•  Implantar 840 metros de rede coletora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2010/2013) 

CUSTOS: R$ 67.200,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 3 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 

3.5 – Renovar as Licenças de Operação das ETE’s de 

Itapira e do Distrito de Barão Ataliba Nogueira, junto 

à CETESB.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

esgotamento sanitário.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Cumprir legislação pertinente;  

•  Regularizar a situação da ETE de Itapira (LO válida 

até 19/05/2014);  

•  Regularizar a situação da ETE do Distrito de Barão 

Ataliba Nogueira (LO válida até 19/05/2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: Administrat ivos 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 3 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 3.6 – Ampliação do emissário de esgotos de Itapira.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

esgotamento sanitário.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Adequar a capacidade de transporte de emissário,  

com o aumento da produção de esgotos no município;  

•  Construir 2.800 metros de emissário DN 1.000 mm 

(trecho ETE – EEE Jardim Soares),  na margem 

esquerda do Ribeirão da Penha; 

•  Construir nova Estação Elevatória de Esgotos (EEE) 

para recalque de esgotos do novo emissário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: R$ 3.686.206,64 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 4 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

AÇÃO: 

4.1 – Implantar política de cobrança de tarifas,  

compatível com o perfi l sócio econômico da 

população.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Elaborar estudos de implantação de sistema de 

cobrança para a prestação dos serviços de coleta e 

disposição adequada dos resíduos sólidos urbanos;  

•  Adquirir a sustentabilidade econômico-financeira na 

prestação dos serviços;  

•  Participação da população no financiamento das 

ações;  

•  Viabilizar investimentos em ampliações e melhorias 

no sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: 
Secretarias Municipais de Serviços Públicos e de 
Agricultura e Meio Ambiente 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: R$ ---------- 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 4 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

AÇÃO: 
4.2 – Fomentar a ampliação do programa de coleta de 

resíduos recicláveis pela ASCORSI.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Reduzir volume da coleta convencional; 

•  Reduzir custos da coleta convencional;  

•  Aumentar a vida útil  do aterro sanitário; 

•  Economia e proteção dos recursos naturais;  

•  Economia energética.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: 
Secretarias Municipais de Serviços Públicos e de 
Agricultura e Meio Ambiente 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: Administrat ivos 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 4 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

AÇÃO: 
4.3 – Implantar rotinas de controle operacional do 

aterro sanitário.   

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Reduzir impacto ao meio ambiente;  

•  Avaliar continuamente a capacidade remanescente 

do aterro sanitário;  

•  Apropriar os custos decorrentes da operação do 

aterro sanitário;  

•  Manter sistema de informações operacionais 

relativas a operação do aterro sanitário.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: 
Secretarias Municipais de Serviços Públicos e de 
Agricultura e Meio Ambiente 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: Administrat ivos 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 4 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

AÇÃO: 
4.4 – Elaborar projeto de ampliação da capacidade do 

aterro sanitário atual .  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Prolongar a vida útil  do aterro sanitário atual;          

•  Postergar investimentos na implantação de novo 

aterro;  

•  Renovar licença de operação do aterro sanitário 

atual que venceu em 18/07/2013, e teve prorrogação 

de mais 90 dias;  

•  Concluir a elaboração do projeto de ampliação do 

aterro sanitário,  em parceria com o IPT – Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal  de Agricultura e Meio Ambiente 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: R$ ---------- 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 4 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

AÇÃO: 4.5 – Implantar balança no aterro sanitário atual.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Medir a geração diária de resíduos a serem 

aterrados;  

•  Avaliar continuamente a capacidade remanescente 

do aterro sanitário;  

•  Apropriar os custos decorrentes da operação do 

aterro sanitário;  

•  Manter sistema de informações operacionais 

relativas a operação do aterro sanitário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal  de Agricultura e Meio Ambiente 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: R$ ---------- 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 4 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

AÇÃO: 4.6 – Implantar Eco Pontos.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Atender a legislação vigente;  

•  Garantir a adequada disposição e o 

reaproveitamento dos resíduos recicláveis e 

provenientes da construção civil,  através de Eco 

Pontos para a posterior triagem, transbordo e 

reaproveitamento/reuso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal  de Agricultura e Meio Ambiente 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2018/2023) 

CUSTOS: R$ ---------- 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 5 – DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAS 
URBANAS  

AÇÃO: 
 5.1 – Elaborar Plano Diretor de Macrodrenagem para 

Itapira.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir a proteção da população e bens públicos e 

privados,  contra alagamentos, transbordamentos de 

cursos d’água e desmoronamento de encostas.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Viabilizar soluções estruturantes e não estruturantes 

para reduzir ou mesmo minimizar áreas sujeitas a 

inundações e alagamentos;  

•  Atender à Diretiva 7 – Uso da Água – do Projeto 

Ambiental Estratégico Município Verdeazul;  

•  Cumprir a Meta 10 estabelecida no Plano da Bacia 

Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu; 

•  Destacar áreas de risco: Córrego Lavapés (Bairro 

Santa Cruz), Rua Funabashi Tokuji , Córrego do 

Bairro Jardim Magali, Canal do Bairro Nosso Teto,  

Canal do Bairro Assad Alcici e Canal Soares - 

Córrego Agrodel (Bairro Jardim Soares).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: 
Secretarias Municipais de Serviços Públicos e de 
Obras 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: R$ 200.000,00  
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 5 – DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAS 
URBANAS  

AÇÃO: 

 5.2 – Editar Normas (Portaria) para elaboração de 

projetos para implantação de sistemas de 

microdrenagem em novos loteamentos urbanos.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir a proteção da população e bens públicos e 

privados,  contra alagamentos, transbordamentos de 

cursos d’água e desmoronamento de encostas.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Atender ao disposto no artigo 37 da lei  nº 

3.994/2006, que instituiu o Plano Diretor do 

Município de Itapira; 

•  Atender o disposto no artigo 49 da Lei nº 

3.995/2006, que instituiu a regulação do uso, da 

ocupação e parcelamento do solo;  

•  Retardar o tempo de concentração das águas 

pluviais nos sistemas de micro e macrodrenagem à 

médio e longo prazo; 

•  Melhorar as condições de escoamento nos sistemas 

de micro e macrodrenagem à médio e longo prazo; 

•  Regulamentar a elaboração de projetos de 

microdrenagem para novos loteamentos urbanos, 

considerando também a necessidade de implantação 

de reservatórios de retenção de águas pluviais nos 

novos loteamentos e áreas com pisos drenantes ou 

naturalmente permeáveis.  

 

 

 

RESPONSÁVEL: 
Secretarias Municipais de Serviços Públicos e de 
Obras 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: Administrat ivos 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2014 A 2017) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 5 – DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAS 
URBANAS  

AÇÃO: 

5.3 – Elaborar cadastro do sistema de microdrenagem 

de Itapira,  dos Distritos de Eleutério e Barão Ataliba 

Nogueira e do Bairro Ponte Nova. 

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir a proteção da população e bens públicos e 

privados,  contra alagamentos, transbordamentos de 

cursos d’água e desmoronamento de encostas.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Atualizar o cadastro de microdrenagem, 

compreendendo: bocas de lobo, poços de visita, 

caixas de passagem, tubulações e galerias;  

•  Permitir avaliar a capacidade do sistema de 

microdrenagem existente;  

•  Orientar futuras necessidades de ampliações;  

•  Balizar os estudos e projetos para controle de 

alagamentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: 
Secretarias Municipais de Serviços Públicos e de 
Obras 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2014/2017) 

CUSTOS: R$ 50.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2018 A 2023) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 6 - ORDENAMENTO INSTITUCIONAL  

AÇÃO: 
6.1 – Implantar sistema de qualidade no SAAE, 

baseado nas normas ISO 24510.  

OBJETIVO 
GERAL: 

Organizar a prestação dos serviços de saneamento 

básico, visando a universalidade, a equidade no 

atendimento,  a integralidade das ações,  a 

intersetorialidade, a melhoria da qualidade na 

prestação dos serviços, a eficiência e sustentabilidade 

econômica, a eficácia das ações e a transparência e o 

controle social.   

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Implantar um sistema de avaliação e melhoramento 

contínuo para os serviços e para a gestão do SAAE, 

garantindo a qualidade da prestação dos serviços aos 

usuários e a eficiência na gestão;  

•  Utilizar as normas da ABNT NBR: ISO 24510, ISO 

24511 e ISO 24512.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2018/2023) 

CUSTOS: Administrat ivos na implementação 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2018 A 2023) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 7 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
7.1 – Eliminar ou reduzir incrustações em adutoras de 

água tratada.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Garantir a qualidade da água para abastecimento 

público;  

•  Aumentar a vida útil  das tubulações, através da 

remoção de incrustações nas adutoras de água tratada 

do município (aproximadamente 31 Km). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2018/2023) 

CUSTOS: R$ 500.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2018 A 2023) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 7 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 

7.2 – Obter cadastro completo do sistema de 

abastecimento de água, inserir em um sistema de 

informações georeferenciadas (SIG) e adquirir 

software  de modelagem hidráulica.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Obter o cadastramento completo do sistema de 

abastecimento de água do município, contendo: 

diâmetros, extensões, profundidades, locações 

materiais, pressões e vazões das redes de distribuição 

e adutoras de água bruta e tratada;  

•  Inserção do cadastro em uma base de informações 

georeferenciadas (SIG);  

•  Aquisição de software para modelagem e simulação 

hidráulica;  

•  Gerir de forma adequada o sistema de distribuição 

de água tratada no município.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2018/2023) 

CUSTOS: R$ 720.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2018 A 2023) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 7 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 7.3 – Elaborar o Plano de Segurança da Água (PSA). 

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Elaboração do Plano de Segurança da Água (PSA), 

atendendo a Portaria nº 2.914/11 do Ministério da 

Saúde; 

•  Garantir a qualidade da água e a segurança da 

população, na ocorrência de eventos que possam 

interferir negativamente nos padrões de potabilidade 

da água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2018/2023) 

CUSTOS: R$ 80.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2018 A 2023) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 7 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 7.4 – Elaborar Projeto de Eficiência Energética.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Elaboração de Projeto de Eficiência Energética para 

o SAAE; 

•  Reduzir custos com energia elétrica nas unidades do 

SAAE, garantindo a eficiência energética e a vida útil  

dos equipamentos;  

•  Otimizar o sistema de abastecimento de água do 

município;  

•  Favorecer a diminuição do índice de perdas físicas 

de água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2018/2023) 

CUSTOS: R$ 15.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2018 A 2023) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 7 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 

7.5 – Renovar a Outorga de Direito de Uso, tipo 

captação de água superficial , da captação de água 

bruta de Itapira.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Cumprir legislação pertinente;  

•  Regularizar a situação da captação de água bruta de 

Itapira (outorga válida até 20/05/2023).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2018/2023) 

CUSTOS: R$ 2.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2018 A 2023) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 7 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
7.6 – Implantação do sistema de abastecimento de 

água dos Bairros Machadinho e Tanquinho. 

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Implantar aproximadamente 8.000 m de adutora de 

água tratada,  sistema de reservação de água com 

capacidade de 1.250 m³ e estação elevatória de água tratada 

(EEAT) para atendimento aos Bairros Machadinho e Tanquinho; 

•  Promover a universalização dos serviços de 

saneamento básico;  

•  Garantir o atendimento com água tratada à 

população do município.  

 

 

Observação: Os comprimentos apresentados são 

estimativos, determinados apenas para avaliação da 

ordem de grandeza dos custos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2018/2023) 

CUSTOS: R$ 2.688.500,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2018 A 2023) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 7 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
7.7 – Implantação do sistema de abastecimento de 

água do Bairro dos Pires.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Implantar aproximadamente 7.000 m de adutora de 

água tratada,  sistema de reservação de água com 

capacidade de 1.000 m³ e estação elevatória de água tratada 

(EEAT) para atendimento ao Bairro dos Pires;  

•  Promover a universalização dos serviços de 

saneamento básico;  

•  Garantir o atendimento com água tratada à 

população do município.  

 

 

Observação: Os comprimentos apresentados são 

estimativos, determinados apenas para avaliação da 

ordem de grandeza dos custos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2018/2023) 

CUSTOS: R$ 2.318.500,00 

 



 62

AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2018 A 2023) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 7 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
7.8 – Implantação do sistema de abastecimento de 

água do Bairro dos Limas.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Implantar aproximadamente 1.400 m de adutora de 

água tratada e sistema de reservação de água com 

capacidade de 250 m³ para atendimento ao Bairro dos 

Limas;  

•  Promover a universalização dos serviços de 

saneamento básico;  

•  Garantir o atendimento com água tratada à 

população do município.  

 

 

Observação: Os comprimentos apresentados são 

estimativos, determinados apenas para avaliação da 

ordem de grandeza dos custos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2018/2023) 

CUSTOS: R$ 325.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2018 A 2023) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 7 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
7.9 – Implantação do sistema de abastecimento de 

água do Bairro dos Macucos.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Implantar aproximadamente 850 m de adutora de 

água tratada,  sistema de reservação de água com 

capacidade de 500 m³ e estação elevatória de água 

tratada (EEAT) para atendimento ao Bairro dos Macucos;  

•  Promover a universalização dos serviços de 

saneamento básico;  

•  Garantir o atendimento com água tratada à 

população do município.  

 

 

Observação: Os comprimentos apresentados são 

estimativos, determinados apenas para avaliação da 

ordem de grandeza dos custos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2018/2023) 

CUSTOS: R$ 325.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2018 A 2023) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 7 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
7.10 – Recuperação e conservação da Bacia 

Hidrográfica do Ribeirão da Penha. 

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Recuperar e conservar áreas de preservação e de 

recarga da Bacia do Ribeirão da Penha (corpo d’água 

principal  e seus afluentes);  

•  Melhorar a qualidade das águas dos mananciais;  

•  Garantir a qualidade da água para abastecimento 

público;  

•  Desenvolver programas e ações de Educação 

Ambiental;  

•  Promover a intersetorialidade; 

•  Cumprir a Meta 9 estabelecida no Plano da Bacia 

Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: 
Secretaria Municipal  de Agricultura e Meio Ambiente 
e SAAE 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2018/2023) 

CUSTOS: R$ 400.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2018 A 2023) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 8 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 

8.1 – Implantar sistema de esgotamento sanitário nas 

chácaras Terrazan (Distrito de Barão Ataliba 

Nogueira).  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

esgotamento sanitário.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Universalizar o atendimento com coleta e 

tratamento de esgotos no Distri to de Barão Ataliba 

Nogueira;  

•  Implantar 950 metros de rede coletora e emissário;  

•  Implantar 50 ligações domiciliares de esgotos;  

•  Implantar elevatória geral de esgotos.  

•  Implantar estação de tratamento de esgotos (reator 

anaeróbio e fi ltro anaeróbio) para 300 habitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2018/2023) 

CUSTOS: R$ 190.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2018 A 2023) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 8 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
8.2 – Elaborar projeto executivo para o sistema de 

esgotamento sanitário do Bairro Rio Manso. 

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

esgotamento sanitário.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Universalizar o atendimento com coleta e 

tratamento de esgotos no município.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2018/2023) 

CUSTOS: R$ 40.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2018 A 2023) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 8 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
8.3 – Implantar o Sistema de Automação e Telemetria 

para o sistema de esgotamento sanitário.   

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

esgotamento sanitário.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Gerenciar e monitorar o sistema de esgotamento 

sanitário do município;  

•  Promover a otimização do sistema de coleta e 

afastamento de esgotos;  

•  Postergar investimentos com aumento da capacidade 

de coleta,  afastamento e tratamento de esgotos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2018/2023) 

CUSTOS: R$ 500.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2018 A 2023) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 8 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 

8.4 – Obter cadastro completo do sistema de 

esgotamento sanitário e inserir em um sistema de 

informações georeferenciadas (SIG).  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

esgotamento sanitário.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Obter o cadastramento completo do sistema de 

esgotamento sanitário do município,  contendo: 

diâmetros, extensões, profundidades, locações 

materiais e vazões das redes coletoras, interceptores e 

emissários de esgotos; 

•  Inserção do cadastro em uma base de informações 

georeferenciadas (SIG);  

•  Gerir de forma adequada o sistema de esgotamento 

sanitário no município.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2018/2023) 

CUSTOS: R$ 600.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2018 A 2023) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 8 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 

8.5 – Elaborar projeto de nova Estação de Tratamento 

de Esgotos (ETE) à jusante do perímetro de expansão 

urbana de Itapira.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

esgotamento sanitário.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Elaborar o projeto executivo da nova ETE, com 

implantação à jusante da área de expansão urbana do 

município;  

•  Atender aos padrões de qualidade do Decreto 

Estadual nº 8.468/76 e da Resolução CONAMA 

430/11, focando na remoção de fósforo,  nitrogênio e 

coliformes fecais, com remoção da carga orgânica 

acima de 95% de eficiência;  

•  Realizar o Estudo e o Relatório de Impacto 

Ambiental (EIA/RIMA); 

•  Obter a Licença de Operação junto à CETESB;  

•  Obter a Outorga de Direito de Uso para lançamento, 

junto ao DAEE. 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2018/2023) 

CUSTOS: R$ 320.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2018 A 2023) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 8 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 

8.6 – Renovar as Outorgas de Direito de Uso, tipo 

lançamento, das ETE’s de Itapira, Distrito de Barão 

Ataliba Nogueira e Distrito de Eleutério,  junto ao 

DAEE.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

esgotamento sanitário.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Cumprir legislação pertinente;  

•  Regularizar a situação da ETE de Itapira (outorga 

válida até 20/05/2023);  

•  Regularizar a situação da ETE do Distrito de Barão 

Ataliba Nogueira (outorga válida até 20/05/2023);  

•  Regularizar a si tuação da ETE do Distrito de 

Eleutério (outorga válida até 20/05/2023).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2018/2023) 

CUSTOS: R$ 2.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2018 A 2023) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 8 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
8.7 – Elaborar projeto do sistema de esgotamento 

sanitário do Bairro dos Pires.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

esgotamento sanitário.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Universalizar o atendimento com coleta e 

tratamento de esgotos no município;  

•  Elaborar projeto executivo para o sistema de 

esgotamento sanitário do Bairro dos Pires, 

contemplando rede coletora e estação elevatória de 

esgotos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2018/2023) 

CUSTOS: R$ 80.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2018 A 2023) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 8 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
8.8 – Elaborar projeto do sistema de esgotamento 

sanitário dos Bairros Machadinho e Tanquinho. 

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

esgotamento sanitário.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Universalizar o atendimento com coleta e 

tratamento de esgotos no município;  

•  Elaborar projeto executivo para o sistema de 

esgotamento sanitário dos Bairros Machadinho e 

Tanquinho, contemplando rede coletora e estação 

elevatória de esgotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2018/2023) 

CUSTOS: R$ 100.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2018 A 2023) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 8 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
8.9 – Elaborar projeto do sistema de esgotamento 

sanitário do Bairro dos Limas.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

esgotamento sanitário.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Universalizar o atendimento com coleta e 

tratamento de esgotos no município;  

•  Elaborar projeto executivo para o sistema de 

esgotamento sanitário do Bairro dos Limas,  

contemplando rede coletora de esgotos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2018/2023) 

CUSTOS: R$ 10.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2018 A 2023) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 8 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
8.10 – Elaborar projeto do sistema de esgotamento 

sanitário do Bairro dos Macucos.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

esgotamento sanitário.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Universalizar o atendimento com coleta e 

tratamento de esgotos no município;  

•  Elaborar projeto executivo para o sistema de 

esgotamento sanitário do Bairro dos Macucos,  

contemplando rede coletora de esgotos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2018/2023) 

CUSTOS: R$ 10.000,00 

 



 75

AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2018 A 2023) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 
9 – DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS URBANAS 

AÇÃO: 
9.1 – Implantação de disposit ivos de controle e 

amortecimento de cheias do R ibeirão da Penha .   

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir a proteção da população e bens públicos e 

privados,  contra alagamentos, transbordamentos de 

cursos d’água e desmoronamento de encostas.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Evitar inundações e alagamentos nas ocasiões de 

chuvas intensas;  

•  Evitar prejuízos materiais à população nas ocasiões 

de chuvas intensas (enchentes);  

•  Prevenir a ocorrência de doenças de transmissão 

hídrica decorrentes de inundações e alagamentos;  

•  Regularizar vazão para fins de abastecimento de 

água; 

•  Implantar dispositivos estruturantes e não 

estruturantes, como: parques lineares, barragens e 

piscinões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: 
Secretarias Municipais de Serviços Públicos e de 
Obras 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2018/2023) 

CUSTOS: R$ 15.000.000,00 
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AÇÕES DE LONGO PRAZO (2024 A 2033) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 10 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 

10.1 – Enquadrar o laboratório da Estação de 

Tratamento de Água (ETA) dentro das normas de 

qualidade laboratorial. 

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Buscar a melhoria contínua nos procedimentos de 

análises laboratoriais; 

•  Estabelecer normas e procedimentos laboratoriais;  

•  Enquadrar o laboratório dentro da ABNT NBR ISO 

9.001 e/ou ISO/IEC 17.025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Longo prazo (2024/2033) 

CUSTOS: Administrat ivos 
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AÇÕES DE LONGO PRAZO (2024 A 2033) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 10 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
10.2 – Recuperação e conservação da Bacia 

Hidrográfica do Ribeirão da Penha. 

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Recuperar e conservar áreas de preservação e de 

recarga da Bacia do Ribeirão da Penha (corpo d’água 

principal  e seus afluentes);  

•  Melhorar a qualidade das águas dos mananciais;  

•  Garantir a qualidade da água para abastecimento 

público;  

•  Desenvolver programas e ações de Educação 

Ambiental;  

•  Promover a intersetorialidade; 

•  Cumprir a Meta 9 estabelecida no Plano da Bacia 

Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: 
Secretaria Municipal  de Agricultura e Meio Ambiente 
e SAAE 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2024/2033) 

CUSTOS: R$ 500.000,00 
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AÇÕES DE LONGO PRAZO (2024 A 2033) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 11 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
11.1 – Implantar sistema de esgotamento sanitário no 

Bairro Rio Manso. 

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

esgotamento sanitário.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Universalizar o atendimento com coleta e 

tratamento de esgotos no município;   

•  Implantar 6.000 metros de rede coletora e 

emissário;  

•  Implantar 100 ligações domiciliares de esgotos;  

•  Implantar elevatória geral de esgotos.  

•  Implantar estação de tratamento de esgotos (reator 

anaeróbio e fi ltro anaeróbio) para 400 habitantes.  

 

Observação: Os diâmetros e comprimentos 

apresentados são estimativos, determinados apenas 

para avaliação da ordem de grandeza dos custos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Longo prazo (2024/2033) 

CUSTOS: R$ 600.000,00 
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AÇÕES DE LONGO PRAZO (2024 A 2033) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 11 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
11.2 – Implantação do sistema de esgotamento 

sanitário do Bairro dos Pires.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

esgotamento sanitário.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Universalizar o atendimento com coleta e 

tratamento de esgotos no município;   

•  Implantar 6.000 metros de rede coletora;  

•  Implantar estação elevatória de esgotos.  

 

 

Observação: Os comprimentos apresentados são 

estimativos, determinados apenas para avaliação da 

ordem de grandeza dos custos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Longo prazo (2024/2033) 

CUSTOS: R$ 680.000,00 
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AÇÕES DE LONGO PRAZO (2024 A 2033) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 11 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
11.3 – Implantação do sistema de esgotamento 

sanitário dos Bairros Machadinho e Tanquinho. 

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

esgotamento sanitário.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Universalizar o atendimento com coleta e 

tratamento de esgotos no município;   

•  Implantar 8.000 metros de rede coletora;  

•  Implantar estação elevatória de esgotos.  

 

 

Observação: Os comprimentos apresentados são 

estimativos, determinados apenas para avaliação da 

ordem de grandeza dos custos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Longo prazo (2024/2033) 

CUSTOS: R$ 890.000,00 
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AÇÕES DE LONGO PRAZO (2024 A 2033) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 11 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
11.4 – Implantação do sistema de esgotamento 

sanitário do Bairro dos Limas.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

esgotamento sanitário.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Universalizar o atendimento com coleta e 

tratamento de esgotos no município;   

•  Implantar 1.500 metros de rede coletora.  

 

 

 

Observação: Os comprimentos apresentados são 

estimativos, determinados apenas para avaliação da 

ordem de grandeza dos custos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Longo prazo (2024/2033) 

CUSTOS: R$ 120.000,00 

 



 82

AÇÕES DE LONGO PRAZO (2024 A 2033) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 11 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
11.5 – Implantação do sistema de esgotamento 

sanitário do Bairro dos Macucos.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

esgotamento sanitário.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Universalizar o atendimento com coleta e 

tratamento de esgotos no município;   

•  Implantar 900 metros de rede coletora.  

 

 

 

Observação: Os comprimentos apresentados são 

estimativos, determinados apenas para avaliação da 

ordem de grandeza dos custos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Longo prazo (2024/2033) 

CUSTOS: R$ 72.000,00 
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AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 12 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
12.1 – Atualização do cadastro da rede de 

distribuição de água de Itapira.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Permanente atualização do sistema de 

abastecimento de água do município,  em especial  as 

redes de distribuição; 

•  Possuir um banco de dados consistente e atualizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Contínua 

CUSTOS: Administrat ivos 
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AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 12 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
12.2 – Atualização do parque de hidrômetros de 

Itapira.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Substi tuição contínua e permanente dos hidrômetros 

no município;  

•  Garantia de medições precisas;  

•  Permanente combate às perdas não-físicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Contínua 

CUSTOS: Decorrentes do período de implantação 
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AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 12 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
12.3 – Substituição das redes de distribuição de água 

de Itapira.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Substituição das tubulações antigas no município;  

•  Substituição das redes de ferro fundido, por PVC 

e/ou PEAD; 

•  Diminuir os índices de perdas físicas de água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Contínua 

CUSTOS: Decorrentes do período de implantação 
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AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 12 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
12.4 – Licenciamento ambiental  das unidades do 

SAAE. 

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Permanente renovação e regularização das licenças 

ambientais das unidades do SAAE junto à CETESB; 

•  Permanente renovação e regularização das Outorgas 

de Direito de Uso de Recursos Hídricos, para 

captações de águas superficiais e subterrâneas, das 

unidades do SAAE junto ao DAEE; 

•  Atendimento contínuo à legislação vigente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Contínua 

CUSTOS: Decorrentes do período de implantação 
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AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 13 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
13.1 – Atualização do cadastro da rede coletora de 

esgotos de Itapira.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

esgotamento sanitário.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Permanente atualização do sistema de esgotamento 

sanitário do município, em especial as redes 

coletoras;  

•  Possuir um banco de dados consistente e atualizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Contínua 

CUSTOS: Administrat ivos 
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AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 13 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
13.2 – Licenciamento ambiental  das unidades do 

SAAE. 

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

esgotamento sanitário.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Permanente renovação e regularização das licenças 

ambientais das unidades do SAAE junto à CETESB; 

•  Permanente renovação e regularização das Outorgas 

de Direito de Uso de Recursos Hídricos, para 

lançamento, das unidades do SAAE junto ao DAEE; 

•  Atendimento contínuo à legislação vigente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Contínua 

CUSTOS: Decorrentes do período de implantação 
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5 – AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Para a devida divulgação dos Programas, Projetos e Ações, revisados e 

atualizados, propostos no desenvolvimento do Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Itapira, foi  formalizada uma Audiência Pública (após 

reuniões desenvolvidas com o Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – COMDEMA), com ampla 

divulgação pela imprensa local (Anexo I), e ainda por meio de 

correspondência formal para autoridades públicas, representantes setoriais da 

indústria e comércio, clubes de serviços, sindicatos, organizações não 

governamentais e etc. A lista dos participantes presentes na Audiência 

Pública consta no Anexo II.  

A Audiência Pública foi  realizada no dia 20 de novembro de 2013, para 

discussão do Plano Municipal de Saneamento Básico, bem como para a 

discussão do Projeto de Lei, a ser enviado a Câmara de Vereadores,  

instituindo a Polí tica Pública Municipal de Saneamento Básico. 

Os trabalhos da Audiência tiveram início com as boas vindas do Senhor 

Prefeito Municipal, José Natalino Paganini, e com a explanação do Presidente 

do SAAE, o Engº José Armando Mantuan, que ressaltou a importância que 

Plano Municipal de Saneamento Básico irá representar para Itapira.  

Logo após, um técnico do SAAE apresentou para o público presente na 

Audiência os seguintes pontos:  

a) uma explanação sobre o saneamento básico e sua importância, e os aspectos 

legais que fundamentam a elaboração do Plano; 

b) o histórico do Plano Municipal de Saneamento Básico de Itapira;  

c) as ações necessárias a curto, médio e longo prazo, propostas para o  

planejamento ao longo dos próximos 20 anos, necessários à universalização 

dos serviços de saneamento básico no município;  e 

d) os principais tópicos do Projeto de Lei que dispõe sobre a Política Pública 

Municipal de Saneamento Básico de Itapira.  

Ao final da apresentação do PMSB, foi  aberto um tempo para discussão e 

questionamentos sobre o mesmo. 
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Ao final da Audiência Pública, foi informado aos participantes, e após por  

meio da imprensa (Anexo III),  que o SAAE receberia novas sugestões até o  

dia 27 de novembro de 2013, sendo que as mesmas seriam avaliadas, e caso 

pertinente, seriam atendidas – registra-se que nenhuma sugestão foi  recebida 

após a Audiência Pública.  

 

6 – RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÕES 

Para o referendo das proposições sistematizadas na Audiência Pública e para 

dar continuidade ao processo de consolidação das atividades de construção 

coletiva e de participação da sociedade e a ampla divulgação dos estudos e 

propostas, bem como perenizar a Política Pública Municipal  de Saneamento 

Básico, sistematizada através do Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB), o Prefeito Municipal deverá encaminhar a minuta da Lei que institui  

a Polít ica Pública Municipal de Saneamento Básico, que foi amplamente 

discutida em reuniões com o Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – COMDEMA, e com a sociedade 

civil  por meio da Audiência Pública,  à Câmara de Vereadores para apreciação 

e posterior aprovação. 

Com o desenvolvimento dos procedimentos de elaboração do Plano Municipal  

de Saneamento Básico e sua discussão com a sociedade, o Município de 

Itapira garantiu os mecanismos de participação da sociedade e a ampla 

divulgação dos estudos e propostas, bem como perenizará com controle social 

a Política Pública Municipal de Saneamento Básico.  
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