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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 

aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico de Itapira (PMSB) ser 

datada de 2013, por meio da Lei Complementar nº 5.205, há a necessidade de 

o PMSB ter sua 1ª revisão. 

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, além da 

compatibilização dos Planos Diretores de Água e Esgotos elaborados pela 

empresa Graví Topografia e Projetos Urbanos, nos anos de 2015 e 2016, 

através do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgotos.  

 

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: 2018 a 2021; 

b) Médio prazo: 2022 a 2027; 

c) Longo prazo: 2028 a 2037; 

d) Duração Continuada. 
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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 

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 

A destinação final de resíduos sólidos urbanos é um problema que afeta a 

maioria das cidades brasileira. Com a publicação da Lei 12.305/2010 – 

Política Nacional de Resíduos Sólidos,  o tratamento prévio dos resíduos 

urbanos e destinação adequada visa garantir o atendimento da demanda e 

promover a melhoria da qualidade na prestação do serviço de limpeza urbana 

e manejo dos resíduos sólidos.  
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� 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 – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

Através do SAAE, foi realizada uma previsão orçamentária,  através de uma 

estimativa de arrecadação para investimentos (água e esgotos) tendo como 

base o aumento anual de 10% nas tarifas de água e esgotos, conforme 

apresentado na Tabela 1.  

 

Tabela 1: Previsão de arrecadação para investimento (SAAE) 

Curto Prazo 

Ano Valor 

2018  R$       1.800.000,00  

2019  R$       1.980.000,00  

2020  R$       2.178.000,00  

2021  R$       2.395.800,00  

Total  R$       8.353.800,00  

Médio Prazo 

Ano Valor 

2022  R$       2.635.380,00  

2023  R$       2.898.918,00  

2024  R$       3.188.809,80  

2025  R$       3.507.690,78  

2026  R$       3.858.459,86  

2027  R$       4.244.305,84  

Total  R$     20.333.564,28  

Longo Prazo 

Ano Valor 

2028  R$       4.668.736,43  

2029  R$       5.135.610,07  

2030  R$       5.649.171,08  

2031  R$       6.214.088,19  

2032  R$       6.835.497,00  

2033  R$       7.519.046,70  

2034  R$       8.270.951,38  

2035  R$       9.098.046,51  

2036  R$     10.007.851,16  

2037  R$     11.008.636,28  

Total  R$     74.407.634,81  

Plano 20 anos 

Total  R$   103.094.999,09  
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Vale ressaltar que além da arrecadação prevista, recursos de financiamento 

(onerosos,  ou não onerosos) poderão ser pleiteados junto ao Governo Estadual 

e Federal, como Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos (Sanebase,  

FEHIDRO) e Ministério das Cidades (PAC – Programa Saneamento para 

Todos).  

A mesma análise não será realizada para os serviços de resíduos sólidos e 

drenagem, pois estes serviços não possuem arrecadação própria, estando hoje 

unificadas dentro do IPTU da Prefeitura Municipal.  

 

4 – RESUMO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 

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

investimentos necessários.  

 

Tabela 2: Programa de Ordenamento Institucional – Ações à Curto Prazo 

(2018/2021) 

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

1.1 Implantar  o  Sis tema de Gestão  Ambiental  –  ISO 14.001.  R$ 15.000,00  

1 .2  
Inst i tu ir  o  programa de recuperação,  proteção  e  conservação  

de manancia is .  
Adminis tra t ivos  

1 .3  Atua lização do cadastro  comerc ia l  do SAAE.  R$ 250.000,00  

 

Tabela 3: Programa de Abastecimento de Água – Ações à Curto Prazo 

(2018/2021) 

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

2.1 
Elaborar  P lano Dire tor  de Controle  e  Redução de Perdas de  

Água.  
R$ 500.000,00  

2 .2  
Implantar  macro medidores  de vazão  no si s tema de  

abas tecimento de água .  
R$ 1.400.000 ,00  

2 .3  
Ampl iação do s i stema de abastecimento de  água dos  

Distr i tos de Eleutér io  e  Ponte Nova.  
R$ 200.000,00  

2 .4  
Implantar o sistema de reforço do Setor Santa Bárbara, com o Reservatório 

de 1.250 m³ no Distrito Industrial. 
R$ 1 .500.000 ,00  

2 .5  
Implantação de si s tema de reservação e  booster  na Vila  

Penha  do Rio do Pe ixe (Setor  Rec into) .  
R$ 340.000,00  
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2.6 
Recuperação e  conservação da Bacia  Hidrográf ica do 

Ribeirão da Penha.  
R$ 200.000,00  

2 .7  

Obter  cadas tro  técnico  do s i stema de abas tecimento de  

água,  com inserção em um sistema de informações 

georeferenciadas (SIG) .  

R$ 300.000,00  

2 .8  
Obtenção da l icença de operação da Estação de Tratamento  

de Água  junto  à  CETESB. 
Adminis tra t ivos  

2 .9  
Implantar  si s tema de adutoras de  água tra tada  do s i stema  

Santa Bárbara e  Distr i to  Industr ia l  Juvenal  Lei te .  
R$ 300.000,00  

2 .10 Projetos de  infraestruturas de abas tec imento de água.  R$ 624.300,00  

2 .11 
Implantação do si s tema de exaustão e  lavagem de cloro gás  

na Estação de  Tratamento de Água  
R$ 410.000,00  

2 .12 Aquisição de  máquina pesada para o  SAAE R$ 250.000,00  

2 .13 
Refor ma e revital ização  do reservatór io  de água tra tada do  

Braz Cavenaghi  
R$ 350.000,00  

2 .14 
Aquisição e  insta lação  de equipamentos para  controle  de  

perdas de água  
R$ 440.000,00  

 

Tabela 4: Programa de Esgotamento Sanitário – Ações à Curto Prazo 

(2018/2021) 

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

3.1 

Obter  cadastro  técnico  do s is tema de  esgotamento sanitár io ,  

com inserção em um s istema de  informações  

georeferenciadas (SIG) .  

R$ 270.000,00  

3 .2  
Implantar  s is tema de  esgo tamento sanitár io  no Dis tr i to  

Industr ia l .  
R$ 1 .907.100 ,00  

3 .3  
Dragagem e des idra tação de lodo das lagoas de  decantação  

da ETE de I tapira .  
R$ 2 .200.000 ,00  

3 .4  Projetos de  infraestruturas de esgotamento sani tár io .  R$ 468.222,50  

3 .5  
Implantação do coletor  t ronco de esgo tos no  Distr i to  de  

Barão Ata l iba  Nogueira .  
R$ 600.000,00  
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Tabela 5: Programa de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos – 

Ações à Curto Prazo (2018/2021) 

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

4.5 Implantar  Eco Pontos e  reestruturar  os existentes.  R$ --- - - - - - - - ¹  

4 .6  

Contratação  de empresa espec ia l izada na e laboração do  

Projeto  Básico /Executivo do Novo Aterro  Sanitár io  do  

Munic ípio  de I tapira .  

R$ 296.950,00  

4 .7  

Elaboração  de proje tos  e  l icenc iamento ambiental  de uma 

área para segregação  e  disposição dos Resíduos  da  

Construção Civil  (RCC).  

Adminis tra t ivos  

4 .8  
Manter  ações de educação ambienta l  visando a  redução da  

geração  de res íduos.  
Adminis tra t ivos  

 

Tabela 6: Programa de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas – 

Ações à Curto Prazo (2018/2021) 

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

5.1 Elaborar  P lano Diretor  de Macrodrenagem para I tapira .  R$ 300.000,00  

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$ 100.000,00  

5 .4  
Implantação de disposi t ivos de contro le  e  amortecimento de  

cheias do  Ribe irão da Penha.  
R$ 20.000.000 ,00  

 

 

 

                                            
1 Os  custos deverão ser  levantados e  apresentados em P lano de Resíduos Sól idos .  
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Tabela 7: Programa de Ordenamento Institucional – Ações à Médio Prazo 

(2022/2027) 

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

6.1 
Enquadrar  o  labora tór io  da Estação de Tratamento de Água  

(ETA) dentro  das normas de qual idade  laborator ial .  
R$ 15.000,00  

 

Tabela 8: Programa de Abastecimento de Água – Ações à Médio Prazo 

(2022/2027) 

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

7.1 Eliminar  ou reduz ir  incrustações em adutoras de  água.  R$ 500.000,00  

7 .2  Recuperação e  conservação da Bacia  do Ribeirão da Penha.  R$ 300.000,00  

7 .3  
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  

7 .4  
Modernização do  labora tór io  da Estação de Tra tamento de 

Água (ETA).  
R$ 30.000,00  

7 .5  Implantação da nova cap tação  à  montante  de  área urbana.  R$ 1.000.000 ,00  

7 .6  
Implantação de nova Estação  Eleva tór ia  de  Água Bruta  

junto  à  nova captação.  
R$ 1.460.000 ,00  

7 .7  Implantação de adutora  de água bruta .  R$ 3 .400.000 ,00  

7 .8  
Implantação do si stema de ampliação dos se tores Centro  de  

Braz Cavenaghi .  
R$ 1 .160.000 ,00  

7 .9  
Implantação do s is tema  de ampl iação dos se tores  Prados  e  

Luppi .  
R$ 1 .495.000 ,00  

7 .10 
Implantação do si stema de ampl iação  do  se tor  Santa 

Bárbara.  
R$ 3 .971.000 ,00  

7 .11 Projetos de  infraestruturas de abas tec imento de água.  R$ 818.125,00  

7 .12 
Refor ma e  revita l ização dos reservató r ios de  água tra tada da  

Vila  I lze.  
R$ 400.000,00  

 

Tabela 9: Programa de Esgotamento Sanitário – Ações à Médio Prazo 

(2022/2027) 

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

8.1 
Implantar  o  Sistema de Automação e  Telemetr ia  para o  

si s tema de esgo tamento sanitár io .  
R$ 500.000,00  

8 .2  Implantação do si stema de ampl iação do Bairro  dos Prados.  R$ 3.379.750 ,00  
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8.3 
Implantação do s is tema de ampl iação dos co le to res da bacia  

do Córrego Santa Fé (1ª  e tapa) .  
R$ 1 .418.000 ,00  

8 .4  Projetos de  infraestruturas de esgotamento sani tár io .  R$ 560.287,50  

8 .5  
Implantar  si stema de esgotamento sani tár io  no Bairro  Ponte  

Nova.  
R$ 1.150.500 ,00  

 

Tabela 10: Programa de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos – 

Ações à Médio Prazo (2022/2027) 

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

9.1 
Obras para as at ividades na área do novo ater ro  sani tár io  

conforme preconizado na legislação vigente  

R$ 1.070.367 ,00/  

ANO 

9.2  
Execução do plano de encerramento do a tual  a te rro  

sanitár io .  
R$ 440.000,00  

9 .3  
Ofer tar  solução de compostagem dos  Resíduos sól idos  

úmidos  e  secos  

Sem previsão  de 

cus tos  

9 .4  
Est imular  o  cresc imento da capacidade de recepção da  

Ascors i .  

Sem previsão  de 

cus tos  

9 .5  
Manter  ações de educação ambienta l  visando a  redução da  

geração  de res íduos  
Adminis tra t ivos  

 

Tabela 11: Programa de Abastecimento de Água – Ações à Longo Prazo 

(2028/2037) 

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

10.1 
Recuperação e  conservação da Bacia  Hidrográf ica do 

Ribeirão da Penha.  
R$ 500.000,00  

10.2  Implantação da nova Estação de  Tratamento de Água.  R$ 20.300.000 ,00  

10.3  
Implantação de adutora  de água tra tada da nova ETA ao  

Parque  Juca Mula to .  
R$ 5 .100.000 ,00  

10.4  Implantação do si stema de ampl iação do se tor  Vila  I lze.  R$ 1 .112.500 ,00  

10.5  Refor ma e  revi ta l ização de reserva tór ios de água  tra tada.  R$ 2.450.000 ,00  

 

Tabela 12: Programa de Esgotamento Sanitário – Ações à Longo Prazo 

(2028/2037) 

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

11.1 Implantação da readequação e  modernização da ETE sede.  R$ 17.400.000 ,00  
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11.2 
Implantação do s is tema de ampl iação dos co le to res da bacia  

do Ribeirão da Penha.  
R$ 2.505.750 ,00  

11.3  
Implantação do s is tema de ampl iação dos co le to res da bacia  

do Córrego Santa Fé (2ª  e tapa) .  
R$ 2 .816.700 ,00  

 

Tabela 13: Programa de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos – 

Ações à Longo Prazo (2028/2037) 

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

12.1 
Obras para as at ividades na área do novo ater ro  sani tár io  

conforme preconizado na legislação vigente.  

R$ 1 .070.367 ,00/  

ANO 

12.2  
Monito ramento da área  do ant igo aterro  sani tár io  e  do  

aterro  sani tár io  atual .  

Sem previsão  de 

cus tos  

12.3  
Aumento da es trutura de compostagem dos Resíduos só l idos  

úmidos  e  secos  

Sem previsão  de 

cus tos  

12.4  

Manter  ações de educação ambienta l  visando a  redução da  

geração  de  resíduos  e  aumento  do tempo de vida út i l  do  

aterro  sani tár io .  

Adminis tra t ivos  

 

Tabela 14: Programa de Abastecimento de Água – Ações de Duração 

Continuada 

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

13.1 Atua lização do cadastro  da rede de dis tr ibuição  de água.  Adminis tra t ivos  

13.2  Atua lização do parque de hidrômetros de  I tap ira .  Decorrentes do  

per íodo de  

implantação  13.3  Subst i tuição das  redes de distr ibuição de  água de I tap ira .  

13.4  
Licenciamento ambiental  e  outorgas de uso da água das  

unidades do SAAE.  
Adminis tra t ivos  

13.5  Programa de Educação Ambienta l .  Adminis tra t ivos  

 

Tabela 15: Programa de Esgotamento Sanitário – Ações de Duração 

Continuada 

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

14.1 Atua lização do cadastro  da rede coletora  de esgo tos.  Adminis tra t ivos  

14.2  
Licenciamento ambiental  e  outorgas de uso da água das  

unidades do SAAE.  
Adminis tra t ivos  

14.3  Programa de Educação Ambienta l .  Adminis tra t ivos  
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5 – CONSOLIDAÇÃO FINANCEIRA DOS PROGRAMAS E AÇÕES 

 

Tabela 16: 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  265 .000 ,00 15 .000 ,00 -  280 .000 ,00 

Ab as tecimento  d e  Águ a  6 .814 .300 ,00 14 .734 .125 ,00 29 .462 .500 ,00 51 .010 .925 ,00 

Esgotamento  San i t ár io  5 .445 .322 ,50 7 .008 .537 ,50 22 .722 .450 ,00 35 .176 .310 ,00 

Limpeza Urban a e  Man e jo  

dos  Resíduos  Só l ido s  
296 .950 ,00 6 .862 .202 ,00 10 .703 .670 ,00 17 .862 .822 ,00 

Dren agem e Mane jo  de  

Águ as  P luvia i s  Urban as  
20 .400 .000 ,00 -  -  20 .400 .000 ,00 

TOTAL 33 .221 .572 ,50 28 .619 .864 ,50 62 .888 .620 ,00 124 .730 .057 ,00 

  

Na seqüência 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), 

elaborou 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 (2018 A 2021) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 1 - ORDENAMENTO INSTITUCIONAL  

AÇÃO: 
1.1 – Implantar o Sistema de Gestão Ambiental – ISO 

14.001.  

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 o sistema de gestão ambiental do SAAE a 

partir da ISO 14.001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2018/2021) 

CUSTOS: R$ 15.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2018 A 2021) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 1 - ORDENAMENTO INSTITUCIONAL  

AÇÃO: 
1.2 – Insti tuir o programa 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 programa intersetorial necessário para 

a recuperação, proteção e conservação dos mananciais 

do município de Itapira;  

•  Criação de legislação municipal;  

•  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 (2018/2021) 

CUSTOS: Administrat ivos 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2018 A 2021) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 1 - ORDENAMENTO INSTITUCIONAL  

AÇÃO: 1.3 – Atualização do cadastro comercial 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: 

•  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 (2018/2021) 

CUSTOS: R$ 378.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2018 A 2021) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
2.1 – 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2018/2021) 

CUSTOS: R$ 500.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2018 A 2021) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
2.2 – 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 (2018/2021) 

CUSTOS: R$ 1.400.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2018 A 2021) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
2.3 – Ampliação do sistema de abastecimento de água 

dos Distritos de Eleutério e 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 Distrito de Eleutério, e de um poço 

profundo no Distrito de Ponte Nova, para operarem 

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 (2018/2021) 

CUSTOS: R$ 200.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2018 A 2021) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
2.4 – Implantar o sistema de reforço do Setor Santa Bárbara, 

com o Reservatório de 1.250 m³ no Distrito Industrial. 

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Implantação de reservatório em concreto armado, apoiado, 

circular, com capacidade de 1.250 m³, para reforço do sistema de 

reservação de água tratada do Setor Santa Bárbara, para 

complementar o volume de armazenamento necessário no fim de 

plano no Distrito Industrial Juvenal Leite (R$ 1.500.000,00). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2018/2021) 

CUSTOS: R$ 1.500.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2018 A 2021) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
2.5 – Implantação de sistema de reservação e booster  

na Vila Penha do Rio do Peixe (Setor Recinto).  

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 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 (2018/2021) 

CUSTOS: R$ 340.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2018 A 2021) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
2.6 – 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 (2018/2021) 

CUSTOS: R$ 200.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2018 A 2021) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 

2.7 – Obter cadastro técnico do sistema de 

abastecimento de água, com inserção 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 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Obter o cadastramento técnico 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);  

•  Gerir de forma adequada o sistema de distribuição 

de água tratada no município.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2018/2021) 

CUSTOS: R$ 300.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2018 A 2021) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
2.8 – Obtenção da licença de operação da Estação de 

Tratamento de Água junto à CETESB. 

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 ETA de Itapira junto à 

CETESB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2018/2021) 

CUSTOS: Administrat ivos 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2018 A 2021) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 

2.9 – Implantar sistema de adutoras de água tratada 

do sistema Santa Bárbara e Distrito Industrial Juvenal 

Leite.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Implantar a adutora de água tratada entre o sistema 

de reservação do Setor Santa Bárbara e o reservatório 

do Distrito Industrial  Juvenal Leite;  

•  Implantar a adutora de distribuição do Distrito 

Industrial Juvenal Leite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2018/2021) 

CUSTOS: R$ 300.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2018 A 2021) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
2.10 – Projetos de infraestruturas 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: 

•  Executar os projetos de abastecimento de água 

conforme descrito no Plano Diretor de Água, a serem 

implantadas as infraestruturas à médio prazo: 

- Projeto da nova captação à montante da área urbana 

(barragem de nível com enrocamento e tomada 

d’água, comporta e caixa de areia);  

- Projeto de nova Estação Elevatória de Água Bruta 

junto à nova captação; 

- Projeto de adutora de água bruta (DN 400 mm – 4,0 

km); 

- Projeto de ampliação dos setores Centro e Braz 

Cavenaghi (reservatórios e EEAT); 

- Projeto de ampliação dos setores Prados e Luppi 

(EEAT, reservatórios e adutora);  

- Projeto ampliação setor Santa Bárbara 

(reservatórios, EEAT, adutoras).  

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2018/2021) 

CUSTOS: R$ 624.300,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2018 A 2021) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
2.11 – Implantação do sistema de exaustão e lavagem 

de cloro gás na Estação de Tratamento 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: 

•  Implantar o sistema de exaustão e lavagem de cloro 

gás da Estação de Tratamento de Água (ETA);  

•  Atender às exigências técnicas da CETESB para a 

obtenção da Licença de Operação da ETA; 

•  Garantir a segurança da população caso ocorra 

algum vazamentos do cloro gás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2018/2021) 

CUSTOS: R$ 410.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2018 A 2021) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 2.12 – Aquisição de máquina pesada para o SAAE. 

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 retroescavadeira para o SAAE;  

•  Auxiliar na prestação de serviços de abastecimento 

de água, e também para esgotamento sanitário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2018/2021) 

CUSTOS: R$ 250.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2018 A 2021) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
2.13 – Reforma e revitalização do reservatório de 

água tratada do Braz Cavenaghi.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Execução de reforma e revital ização do reservatório 

de água tratada Braz Cavenaghi, através de serviços 

de calderaria,  elétrica, hidráulica  e pintura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2018/2021) 

CUSTOS: R$ 350.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2018 A 2021) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
2.14 – Aquisição e instalação de equipamentos para 

controle 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: 

•  Adquirir equipamentos para o controle e redução de 

perdas de água, compostos por armazenadores de 

dados de pressão e vazão com telemetria GPRS para 

Válvulas Redutoras de Pressão (VRP), e 

equipamentos para localização e identificação de 

vazamentos não visíveis;  

•  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. 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2018/2021) 

CUSTOS: R$ 440.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2018 A 2021) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 3 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 

3.1 – Obter cadastro técnico do sistema de 

esgotamento sanitário, com inserção 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: 

•  Atualizar cadastro;   

•  Permitir avaliar a capacidade dos coletores,  

interceptores, emissário e elevatórias;  

•  Orientar futuras necessidades de ampliações;  

•  Inserção do cadastro em uma base de informações 

georeferenciadas (SIG);  

•  Possibilitar a execução de estudos de avaliação 

patrimonial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2018/2021) 

CUSTOS: R$ 270.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2018 A 2021) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 3 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
3.2 – Implantar sistema de esgotamento sanitário no 

Distrito Industrial .  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

esgotamento sanitário.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Implantar o sistema de esgotamento sanitário no 

Distrito Industrial , composto de EEE, coletores com 

2,3 km (DN 200 mm) e 1,2 km (DN 300 mm), e rede 

de recalque com 2,0 km (DN 250 mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2018/2021) 

CUSTOS: R$ 1.907.100,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2018 A 2021) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 3 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
3.3 – Dragagem e desidratação de lodo das lagoas de 

decantação da ETE de Itapira.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

esgotamento sanitário.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Executar a dragagem e a desidratação de logo 

proveniente das 04 lagoas de decantação da ETE de 

Itapira;  

•  Manutenção do sistema de tratamento de esgotos;  

•  Melhoria da eficiência do efluente da ETE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2018/2021) 

CUSTOS: R$ 2.200.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2018 A 2021) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 3 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
3.4 – Projetos de infraestrutura 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: 

•  Executar os projetos de esgotamento sanitário 

conforme descrito no Plano Diretor de Esgotos, a 

serem implantadas as infraestruturas à curto, médio e 

longo prazo: 

- Projeto do coletor tronco do Distrito de Barão 

Ataliba Nogueira;  

- Projeto do sistema de esgotamento sanitário do 

Bairro Ponte Nova (ETE, EEE’s,  rede de recalque);  

- Projeto de ampliação do Bairro dos Prados 

(coletores, EEE); 

- Projeto de ampliação dos coletores da bacia do 

Córrego Santa Fé (coletores,  EEE, rede de recalque).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2018/2021) 

CUSTOS: R$ 468.222,50 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2018 A 2021) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 3 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
3.5 – Implantação do coletor tronco de esgotos no 

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: 

•  Implantar o coletor tronco de esgotos com 1.200 

metros de extensão e diâmetro de 300 mm no Distrito 

de Barão Ataliba Nogueira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2018/2021) 

CUSTOS: R$ 600.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2018 A 2021) 

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 (2018/2021) 

CUSTOS: R$ ---------- 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2018 A 2021) 

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 (2018/2021) 

CUSTOS: Administrat ivos 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2018 A 2021) 

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 (2018/2021) 

CUSTOS: Administrat ivos 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2018 A 2021) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 4 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

AÇÃO: 4.4 – 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 (2018/2021) 

CUSTOS: R$ ---------- 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2018 A 2021) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 4 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

AÇÃO: 
4.5 – Implantar Eco Pontos e reestruturar os 

existentes.  

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: Curto prazo (2018/2021) 

CUSTOS: R$ ---------- 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2018 A 2021) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 4 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

AÇÃO: 

4.6 – Contratação de empresa especializada na 

elaboração do Projeto Básico/Executivo do Novo 

Aterro Sanitário do Município de Itapira.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Licenciamento Ambiental  da área em questão 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Objeto do licenciamento é um aterro sanitário a ser 

construído pela Prefeitura de Itapira com capacidade 

para receber até 61 ton./dia de resíduos sólidos 

classificados como classe 2,  segundo o que estabelece 

a NBR 10.004 da ABNT (2004).  

Diagnóstico ambiental, caracterização do 

empreendimento,  

Identificação dos impactos ambientais e proposição 

de medidas mitigadoras, programa de monitoramento 

geotécnico e ambiental;  

Disposição ambientalmente correta dos resíduos 

sólidos urbanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal  de Agricultura e Meio Ambiente 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2018/2021) 

CUSTOS: R$ 296.950,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2018 A 2021) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 4 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

AÇÃO: 

4.7 – Elaboração de projetos e licenciamento 

ambiental de uma área para segregação e disposição 

dos Resíduos da Construção Civil  (RCC). 

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

disposição dos RCC gerados no município 

contribuindo na prestação do serviço de l impeza 

urbana e manejo dos resíduos sólidos.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Atender a legislação vigente;  

•  Garantir  a adequada disposição dos RCCs, 

segregação e o reaproveitamento dos resíduos 

passiveis de reciclagem que são dispostos juntamente 

com os RCCs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal  de Agricultura e Meio Ambiente 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2018/2021) 

CUSTOS: R$ ---------- 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2018 A 2021) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 4 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

AÇÃO: 
4.8 – Manter ações de educação ambiental visando a 

redução da geração de resíduos.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  A aprovação da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS) em agosto de 2010 representou o 
início de uma época histórica para a área ambiental e 
de saneamento básico no Brasil.  Com a introdução de 
novas formas de gestão e part icipação social, abriu-se 
espaço para oportunidades, desafios e metas inéditos.  
Nesse contexto, a Educação Ambiental (EA), quando 
aplicada ao tema resíduos sólidos, apresenta como 
objetivo abarcar formas distintas de comunicação e de 
relacionamento com os vários atores sociais,  
comunidades e população visando a estruturação de 
diferentes olhares e níveis de abordagem envolvidos, 
de modo a caminhar na direção da elucidação das 
novas dúvidas e desafios diante da geração e 
disposição final dos resíduos sólidos.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

• Favorecer a não-geração, redução, reuti lização e 
tratamento de resíduos sólidos;  

• Informar sobre a destinação final ambientalmente 
adequada dos resíduos e rejeitos;  

• Trabalhar a diminuição do uso dos recursos 
naturais como água e energia no processo de 
produção de novos produtos; o aumento da 
reciclagem no país;  

• Incentivar a promoção da inclusão social e a 
geração de emprego e renda para catadores de 
materiais recicláveis; 

• Favorecer a logística reversa como conjunto de 
ações para facilitar o retorno dos resíduos aos seus 
geradores para tratamento ou reaproveitamento na 
forma de novos produtos.  

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal  de Agricultura e Meio Ambiente 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2018/2021) 

CUSTOS: R$ ---------- 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2018 A 2021) 

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 (2018/2021) 

CUSTOS: R$ 300.000,00  
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2018 A 2021) 

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 (2018/2021) 

CUSTOS: Administrat ivos 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2018 A 2021) 

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 (2018/2021) 

CUSTOS: R$ 100.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2018 A 2021) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 
5 – DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS URBANAS 

AÇÃO: 
5.4 – 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: Curto prazo (2018/2021) 

CUSTOS: R$ 20.000.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2022 A 2027) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 6 – ORDENAMENTO INSTITUCIONAL  

AÇÃO: 

6.1 – Enquadrar o laboratório da Estação de 

Tratamento de Água (ETA) dentro das normas de 

qualidade laboratorial. 

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: 

•  Buscar a melhoria contínua nos procedimentos de 

análises laboratoriais; 

•  Estabelecer normas e procedimentos laboratoriais;  

•  Enquadrar o laboratório dentro da ABNT NBR 

ISSO/IEC 17.025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2022/2027) 

CUSTOS: R$ 15.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2022 A 2027) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 7 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
7.1 – Eliminar ou reduzir incrustações em adutoras 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: 

•  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 (2022/2027) 

CUSTOS: R$ 500.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2022 A 2027) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 7 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
7.2 – 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: Médio prazo (2022/2027) 

CUSTOS: R$ 300.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2022 A 2027) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 7 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 

7.3 – 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: Médio prazo (2022/2027) 

CUSTOS: R$ 200.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2022 A 2027) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 7 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
7.4 – 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: Médio prazo (2022/2027) 

CUSTOS: R$ 30.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2022 A 2027) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 7 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
7.5 – Implantação da nova captação à montante de 

área urbana. 

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Implantar a nova captação de água bruta a ser 

localizada à montante de área urbana do município no 

Ribeirão da Penha;  

•  Garantir a qualidade e quantidade de água para 

abastecimento público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2022/2027) 

CUSTOS: R$ 1.000.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2022 A 2027) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 7 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
7.6 – Implantação de nova Estação Elevatória de 

Água Bruta junto à nova captação. 

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Implantar a nova Estação Elevatória de Água Bruta 

junto da nova captação à montante de área urbana do 

município (poço de sucção, conjuntos moto-bombas,  

rede de energia elétrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2022/2027) 

CUSTOS: R$ 1.460.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2022 A 2027) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 7 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 7.7 – Implantação de 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: 

•  Implantar uma adutora de água bruta na área rural  

com extensão de 4,0 km (DN 400 mm), unindo a nova 

captação à nova ETA (longo prazo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2022/2027) 

CUSTOS: R$ 3.400.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2022 A 2027) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 7 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
7.8 – Implantação do sistema de ampliação dos 

setores Centro de Braz Cavenaghi.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Implantar a ampliação do sistema de abastecimento 

de água dos setores Centro e Braz Cavenaghi,  

composto de 02 reservatórios e uma EEAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2022/2027) 

CUSTOS: R$ 1.160.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2022 A 2027) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 7 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
7.9 – Implantação do sistema de ampliação dos 

setores Prados e Luppi.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Implantar a ampliação do sistema de abastecimento 

de água dos setores Prados e Luppi, composto de 03 

reservatórios, 02 EEAT, e 300 m de adutora (DN 300 

mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2022/2027) 

CUSTOS: R$ 1.495.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2022 A 2027) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 7 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
7.10 – Implantação do sistema de ampliação do setor 

Santa Bárbara.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Implantar a ampliação do sistema de abastecimento 

de água do setor Santa Bárbara, composto de 06 

reservatórios, 04 EEAT, e adutoras de 5,3 km (DN 

250 mm), 2,2 km (DN 200 mm), e 800 m (DN 100 

mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2022/2027) 

CUSTOS: R$ 3.971.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2022 A 2027) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 7 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
7.11 – Projetos de infraestruturas 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: 

•  Executar os projetos de abastecimento de água 

conforme descrito no Plano Diretor de Água, a serem 

implantadas as infraestruturas à médio prazo: 

- Projeto da nova Estação de Tratamento de Água 

(convencional completa com tratamento de lodo);  

- Projeto de adutora de água tratada da nova ETA ao 

Parque Juca Mulato (DN 400 mm – 6,0 km); 

- Projeto de ampliação do setor Vila Ilze (EEAT, 

reservatórios e adutoras).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2018/2021) 

CUSTOS: R$ 818.125,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2022 A 2027) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 7 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
7.12 – Reforma e revitalização dos reservatórios de 

água tratada da Vila Ilze.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Execução de reforma e revital ização dos 

reservatórios de água tratada da Vila Ilze, através de 

serviços de calderaria, elétrica, hidráulica e pintura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2022/2027) 

CUSTOS: R$ 400.000,00 

 



 58

AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2022 A 2027) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 8 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
8.1 – 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 (2022/2027) 

CUSTOS: R$ 500.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2022 A 2027) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 8 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
8.2 – Implantação do sistema de ampliação do Bairro 

dos Prados.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

esgotamento sanitário.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Implantar a ampliação do sistema de esgotamento 

sanitário do Bairro dos Prados, composto de 03 EEE, 

travessias sob rodovias, coletores com 3,5 km (DN 

200 mm), 2,4 km (DN 300 mm), e redes de recalque 

com 290 m (DN 150 mm) e 1,9 km (DN 200 mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2022/2027) 

CUSTOS: R$ 3.379.750,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2022 A 2027) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 8 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
8.3 – Implantação do sistema de ampliação dos 

coletores da bacia do Córrego Santa Fé (1ª etapa).  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

esgotamento sanitário.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Implantar a ampliação do sistema de esgotamento 

sanitário da bacia do Córrego Santa Fé (1ª etapa),  

composto de coletores com 2,3 km (DN 300 mm) e 

1,8 km (DN 400 mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2022/2027) 

CUSTOS: R$ 1.418.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2022 A 2027) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 8 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
8.4 – Projetos de infraestruturas 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: 

•  Executar os projetos de esgotamento sanitário 

conforme descrito no Plano Diretor de Esgotos, a 

serem implantadas as infraestruturas à longo prazo: 

- Projeto de readequação e modernização da Estação 

de Tratamento de Esgotos de Itapira;  

- Projeto de ampliação dos coletores da bacia do 

Ribeirão da Penha (coletores, EEE, rede de recalque).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2022/2027) 

CUSTOS: R$ 560.287,50 

 



 62

AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2022 A 2027) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 8 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
8.5 – Implantar sistema de esgotamento sanitário 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: 

•  Implantar o sistema de esgotamento sanitário no 

Bairro Ponte Nova, composto de ETE compacta (com 

aquisição de terreno de 2.000 m², e sistema aeróbio),  

02 EEE’s, e rede de recalque com 1,5 km (DN 100 

mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2022/2027) 

CUSTOS: R$ 1.150.500,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2022 A 2027) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 9 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

AÇÃO: 
9.1 – Obras para as atividades na área do novo aterro 

sanitário conforme preconizado na legislação vigente.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir que a respectiva área desse 

empreendimento esteja adequada segundo a legislação 

ambiental vigente para a disposição final dos resíduos 

sólidos domiciliares.   

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

• Topografia;  

• Impermeabilização da base 6.10.5 Impermeabilização 

superior Cobertura Final;  

• Sistema de drenagem e remoção de líquidos percolados;  

• Sistema de Tratamento de lixiviado;  

• Sistema de drenagem e tratamento de gases;  

• Sistema de drenagem superficial;  

• Análise de estabilidade do maciço de resíduos e da 

fundação;  

• Cálculos do fator de segurança para a estabilidade dos 

resíduos;  

• Cálculo do fator de segurança para estabilidade do solo da 

fundação.  

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal  de Agricultura e Meio Ambiente 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2022/2027) 

CUSTOS: R$ 1.070.367,00/ANO 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2022 A 2027) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 9 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

AÇÃO: 
9.2 – Execução do plano de encerramento do atual 

aterro sanitário.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir que a área do antigo aterro sanitário seja 

monitarada a fim de evitar possíveis contaminações 

assim como, avaliar sua estabilidade;  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

• Apresentar planta planialtimétrica, projeto detalhado e 

memorial de reconformação geométrica do maciço a ser 

encerrado, contendo detalhes da instalação de drenos de 

líquidos percolados, informar as dimensões das bermas e 

taludes, além da altura do maciço a ser encerrado, 

representação de áreas de apoio e perfis informando as cotas 

dos resíduos já enterrados, número de camadas;  

• Apresentar também cobertura final do aterro a ser encerrado;  

• Relatório técnico sobre a investigação confirmatória, 

contendo especificações sobre a implantação da rede de 

monitoramento, detalhamento do desenvolvimento de um 

plano de amostragem e coleta de amostras de águas 

subterrâneas e gases do solo; 

• Informar a procedência de solo a ser utilizado no 

encerramento do aterro, bem como as características 

geotécnicas de adequabilidade deste para cobertura final. 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal  de Agricultura e Meio Ambiente 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2022/2027) 

CUSTOS: R$ 440.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2022 A 2027) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 9 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

AÇÃO: 
9.3 – Ofertar solução de compostagem dos Resíduos 

sólidos úmidos e secos.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir que os resíduos passiveis de compostagem 

sejam reutilizados no município;   

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

• Estruturação de local para a realização dessa ação – 

compostagem; 

• Trituração dos resíduos de podas de arvores, folhas, roçagem 

e demais materiais ditos “verdes”;  

• Segregação na fonte dos resíduos úmidos e sua 

compostagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal  de Agricultura e Meio Ambiente 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2022/2027) 

CUSTOS: Sem previsão de custos 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2022 A 2027) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 9 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

AÇÃO: 
9.4 – Estimular o crescimento da capacidade de 

recepção da 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 e 

favorecimento do trabalho social .  

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;  

•  Favorecimento dos associados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2022/2027) 

CUSTOS: Sem previsão de custos 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2022 A 2027) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 9 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

AÇÃO: 
9.5 – Manter ações de educação ambiental visando a 

redução da geração de resíduos.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  A aprovação da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS) em agosto de 2010 representou o 
início de uma época histórica para a área ambiental e 
de saneamento básico no Brasil.  Com a introdução de 
novas formas de gestão e part icipação social, abriu-se 
espaço para oportunidades, desafios e metas inéditos.  
Nesse contexto, a Educação Ambiental (EA), quando 
aplicada ao tema resíduos sólidos, apresenta como 
objetivo abarcar formas distintas de comunicação e de 
relacionamento com os vários atores sociais,  
comunidades e população visando a estruturação de 
diferentes olhares e níveis de abordagem envolvidos, 
de modo a caminhar na direção da elucidação das 
novas dúvidas e desafios diante da geração e 
disposição final dos resíduos sólidos.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

• Favorecer a não-geração, redução, reuti lização e 
tratamento de resíduos sólidos;  

• Informar sobre a destinação final ambientalmente 
adequada dos resíduos e rejeitos;  

• Trabalhar a diminuição do uso dos recursos 
naturais como água e energia no processo de 
produção de novos produtos; o aumento da 
reciclagem no país;  

• Incentivar a promoção da inclusão social e a 
geração de emprego e renda para catadores de 
materiais recicláveis; 

• Favorecer a logística reversa como conjunto de 
ações para facil itar o retorno dos resíduos aos seus 
geradores para tratamento ou reaproveitamento na 
forma de novos produtos.  

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal  de Agricultura e Meio Ambiente 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2022/2027) 

CUSTOS: Administrat ivos 
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AÇÕES DE LONGO PRAZO (2028 A 2037) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 10 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
10.1 – 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: Longo prazo (2028/2037) 

CUSTOS: R$ 500.000,00 
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AÇÕES DE LONGO PRAZO (2028 A 2037) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 10 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
10.2 – Implantação da nova Estação de Tratamento 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: 

•  Implantar a nova Estação de Tratamento de Água 

(ETA), convencional completa,  com tratamento de 

lodo, que será composta por 03 módulos de 125 l/s  

cada, 02 reservatórios, 01 EEAT, e rede de energia 

elétrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Longo prazo (2028/2037) 

CUSTOS: R$ 20.300.000,00 
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AÇÕES DE LONGO PRAZO (2028 A 2037) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 10 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
10.3 – Implantação de adutora de água tratada da 

nova ETA ao Parque Juca Mulato.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Implantar a adutora de água tratada interligando a 

nova ETA ao Parque Juca Mulato, com uma extensão 

de 6,0 km (DN 400 mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Longo prazo (2028/2037) 

CUSTOS: R$ 5.100.000,00 
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AÇÕES DE LONGO PRAZO (2028 A 2037) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 10 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
10.4 – Implantação do sistema de ampliação do setor 

Vila Ilze.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Implantar a ampliação do sistema de abastecimento 

de água do setor Vila Ilze, composto de 03 

reservatórios, uma EEAT, e adutoras com 3,0 km (DN 

150 mm) e 1,0 km (DN 100 mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Longo prazo (2028/2037) 

CUSTOS: R$ 1.112.500,00 
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AÇÕES DE LONGO PRAZO (2028 A 2037) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 10 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
10.5 – Reforma e revitalização de reservatórios 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: 

•  Execução de reforma e revital ização dos 

reservatórios de água tratada do município, através de 

serviços de calderaria, elétrica, hidráulica e pintura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Longo prazo (2028/2037) 

CUSTOS: R$ 2.450.000,00 
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AÇÕES DE LONGO PRAZO (2028 A 2037) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 11 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
11.1 – Implantação da readequação e modernização da 

ETE de Itapira.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

esgotamento sanitário.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Implantar a readequação e modernização da ETE de 

Itapira, com alteração no sistema de tratamento para 

lodo ativado, e inclusão do sistema terciário (remoção 

de fósforo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Longo prazo (2028/2037) 

CUSTOS: R$ 17.400.000,00 
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AÇÕES DE LONGO PRAZO (2028 A 2037) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 11 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
11.2 – Implantação do sistema de ampliação dos 

coletores da bacia do Ribeirão da Penha. 

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

esgotamento sanitário.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Implantar a ampliação do sistema de esgotamento 

sanitário da bacia do Ribeirão da Penha, composto de 

coletores com 550 m (DN 450 mm) e 1,9 km (DN 600 

mm), rede de recalque com 180 m (DN 400 mm), e 

EEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Longo prazo (2028/2037) 

CUSTOS: R$ 2.505.750,00 
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AÇÕES DE LONGO PRAZO (2028 A 2037) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 11 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
11.3 – Implantação do sistema de ampliação dos 

coletores da bacia do Córrego Santa Fé (2ª etapa).  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

esgotamento sanitário.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Implantar a ampliação do sistema de esgotamento 

sanitário da bacia do Córrego Santa Fé (2ª etapa),  

composto de coletor com 3,2 km (DN 500 mm), rede 

de recalque com 270 m (DN 400 mm), e EEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Longo prazo (2028/2037) 

CUSTOS: R$ 2.816.700,00 
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AÇÕES DE LONGO PRAZO (2028 A 2037) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 12 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

AÇÃO: 

12.1 – Obras para as at ividades na área do novo 

aterro sanitário conforme preconizado na legislação 

vigente.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir que a respectiva área desse 

empreendimento esteja adequada segundo a legislação 

ambiental vigente para a disposição final dos resíduos 

sólidos domiciliares.   

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

• Topografia;  

• Impermeabilização da base e impermeabilização superior 

Cobertura Final;  

• Sistema de drenagem e remoção de líquidos percolados;  

• Sistema de Tratamento de lixiviado;  

• Sistema de drenagem e tratamento de gases;  

• Sistema de drenagem superficial;  

• Análise de estabilidade do maciço de resíduos e da fundação;  

• Cálculos do fator de segurança para a estabilidade dos 

resíduos;  

• Cálculo do fator de segurança para estabilidade do solo da 

fundação.  

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal  de Agricultura e Meio Ambiente 

IMPLEMENTAÇÃO: Longo prazo (2028/2037) 

CUSTOS: R$ 1.070.367,00/ANO 
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AÇÕES DE LONGO PRAZO (2028 A 2037) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 12 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

AÇÃO: 
12.2 – Monitoramento da área do antigo aterro 

sanitário e do aterro sanitário atual.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir  que a área do antigo aterro sanitário e do 

atual seja monitorada a fim de evitar possíveis 

contaminações assim como, avaliar sua estabil idade;   

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Cumprimento da obra proposta no projeto 

executivo; 

•  Monitoramento de solo e águas subterrâneas;  

•  Estabilidade do maciço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal  de Agricultura e Meio Ambiente 

IMPLEMENTAÇÃO: Longo prazo (2028/2037) 

CUSTOS: Sem previsão de custos 
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AÇÕES DE LONGO PRAZO (2028 A 2037) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 12 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

AÇÃO: 
12.3 – Aumento da estrutura de compostagem dos 

Resíduos sólidos úmidos e secos.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Favorecimento da segregação e triagem visando 

aumento dos resíduos passíveis de compostagem e sua 

reutilização no município;  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Aquisição de tecnologias e equipamentos visando o 

aumento da compostagem; 

•  Aumento da trituração dos resíduos de podas de 

arvores, folhas, roçagem e demais materiais ditos 

“verdes”;  

•  Segregação na fonte dos resíduos úmidos e sua 

compostagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal  de Agricultura e Meio Ambiente 

IMPLEMENTAÇÃO: Longo prazo (2028/2037) 

CUSTOS: Sem previsão de custos 
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AÇÕES DE LONGO PRAZO (2028 A 2037) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 12 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

AÇÃO: 
12.4 – Manter ações de educação ambiental visando a 

redução da geração de resíduos na fonte geradora.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Abarcar formas distintas de comunicação e de 
relacionamento com os vários atores sociais,  
comunidades e população visando a estruturação de 
diferentes olhares e níveis de abordagem envolvidos, 
de modo a caminhar na direção da elucidação das 
novas dúvidas e desafios diante da geração e 
disposição final dos resíduos sólidos.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

• Favorecer a não-geração, redução, reutilização e 
tratamento de resíduos sólidos;  

• Informar sobre a destinação final  
ambientalmente adequada dos resíduos e 
rejeitos;  

• Trabalhar a diminuição do uso dos recursos  
naturais como água e energia no processo de 
produção de novos produtos; o aumento da 
reciclagem no país;  

• Incentivar a promoção da inclusão social e a 
geração de emprego e renda para catadores de 
materiais recicláveis; 

• Favorecer a logística reversa como conjunto de 
ações para facilitar o retorno dos resíduos aos 
seus geradores para tratamento ou 
reaproveitamento na forma de novos produtos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal  de Agricultura e Meio Ambiente 

IMPLEMENTAÇÃO: Longo prazo (2028/2037) 

CUSTOS: Administrat ivos 
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AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 13 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
13.1 – Atualização do cadastro da rede de 

distribuição 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: 

•  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: 13 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
13.2 – 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: 13 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
13.3 – 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: 13 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
13.4 – Licenciamento ambiental e outorgas de uso da 

água 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: Administrat ivos 
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AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 13 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 13.5 – Programa de Educação Ambiental.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Desenvolver programas e ações de Educação 

Ambiental com foco no abastecimento de água; 

•  Promover atividades junto à rede pública e privada 

de ensino; 

•  Promover visitas monitoradas às unidades de 

abastecimento de água do município;  

•  Realizar diversas ações ambientais junto à 

população (exemplo: Projeto Rio Limpo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 14 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
14.1 – Atualização do cadastro da rede coletora de 

esgotos.  

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 

 



 86

AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 14 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
14.2 – Licenciamento ambiental e outorgas de uso da 

água 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: Administrat ivos 

 



 87

AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 14 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 14.3 – Programa de Educação Ambiental.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

esgotamento sanitário.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Desenvolver programas e ações de Educação 

Ambiental com foco no esgotamento sanitário;  

•  Promover atividades junto à rede pública e privada 

de ensino; 

•  Promover visitas monitoradas às unidades de 

esgotamento sanitário do município;  

•  Realizar diversas ações ambientais junto à 

população (exemplo: Projeto Rio Limpo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Contínua 

CUSTOS: Administrat ivos 
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6 – CONTROLE SOCIAL 

Foi realizada uma reunião com o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável – COMDEMA, na data de 18/04/2018, na Sala dos Conselhos, 

onde foi apresentada a revisão do Plano Municipal de Saneamento aos Conselheiros e demais 

participantes. 

Em anexo consta a lista de presença da reunião, e o parecer de aprovação da revisão do 

PMSB. 
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7 – AUDIÊNCIA PÚBLICA 

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

atualizados, propostos no desenvolvimento da 1ª revisão do Plano Municipal  

de Saneamento Básico de Itapira, foi formalizada uma Audiência Pública 

(após reunião desenvolvida com o Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – COMDEMA, na data de 

18/04/2018), com ampla divulgação pela imprensa local (Anexos), 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, com uma antecedência de mais de 15 (quinze) dias.  

A lista dos participantes presentes na Audiência Pública consta nos Anexos.  

A Audiência Pública foi realizada no dia 13 de junho de 2018, no Anfiteatro 

da Associação Comercial e Empresarial de Itapira, para discussão da 1ª  

revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, a ser enviado a Câmara de 

Vereadores, instituindo sua Lei de aprovação. 

Os trabalhos da Audiência tiveram início com a explanação do Diretor 

Técnico do SAAE, o Eng.º Denis Augusto Mathias, que ressaltou a 

importância que o Plano Municipal  de Saneamento Básico irá representar para 

Itapira, além de apresentar para o público presente na Audiência o histórico 

do Plano Municipal de Saneamento Básico de Itapira, e as ações necessárias a  

curto,  médio e longo prazo, propostas para o planejamento ao longo dos 

próximos 20 anos, necessários à universalização dos serviços abastecimento 

de água e esgotamento sanitário do município.  

Após, a Audiência teve a apresentação do Chefe de Meio Ambiente,  o biólogo 

Anderson Marteli,  o qual  explanou sobre o planejamento do manejo de 

resíduos sólidos para o município, apresentando ainda informações sobre o  

Aterro Sanitário.  

Posteriormente o Secretário de Planejamento Urbano e Obras, Mateus 

Vladimir Barbosa Junior, discorreu sobre o planejamento para os serviços de 

drenagem urbana no município.     

Durante as apresentações da revisão do PMSB, ocorreram discussões e 

questionamentos sobre o mesmo. 
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Para finalizar a Audiência Pública, o Eng.º Denis Augusto Mathias informou 

aos participantes que o SAAE e Prefeitura receberiam novas sugestões ou 

propostas de alterações até o dia 20 de junho de 2018, sendo que as mesmas 

seriam avaliadas, e caso pertinente, seriam atendidas – registra-se que 

sugestões sobre a inserção de ações de Educação Ambiental foram 

devidamente atendidas e inclusas na revisão do PMSB. 
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8 – 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 1ª revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Itapira, 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 da 1ª revisão 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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ANEXOS 

 

 

Legenda: Lista de Presença da reunião com o COMDEMA em 18 de abril de 

2018. 
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Legenda: Atestado emitido pelo COMDEMA aprovando a versão de revisão 

do Plano Municipal de Saneamento Básico.  
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Legenda: Publicação de Convite para a Audiência Pública da Revisão do 

Plano Municipal de Saneamento Básico no Jornal A Gazeta (26/05/2018).  
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Legenda: Publicação de Convite para a Audiência Pública da Revisão do 

Plano Municipal de Saneamento Básico no Jornal Tribuna (27/05/2018).  
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Legenda: Convite para autoridades municipais para a Audiência Pública da 

Revisão do Plano Municipal  de Saneamento Básico (28/05/2018).  
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Legenda: Matéria publicada pelo Jornal Tribuna sobre a realização da 

Audiência Publica da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico 

(12/06/2018).  
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Legenda: Lista de Presença da Audiência Publica realizada em 13 de junho de 

2018. 
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Legenda: Nota publicada pelo Jornal Tribuna sobre a Audiência Publica da 

Revisão do Plano Municipal  de Saneamento Básico (19/06/2018).  
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Legenda: Matéria publicada no site da Prefeitura Municipal sobre a Audiência 

Publica da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (19/06/2018).  


