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INTRUDUÇÃO 

A Lei nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007, e suas alterações, em especial a Lei 

nº 14.026 de 15 de julho de 2020, 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. A legislação atual  

visa a revisão periódica dos PSB, em prazo não superior a dez anos. No 

entanto, atendendo à legislação municipal onde as revisões devem ocorrer a 

cada quatro anos (Lei Complementar nº 5.205/2013), e de sua primeira 

revisão ter sido realizada em 2018 e aprovada por meio da Lei Complementar  

nº 5.710, há a necessidade de o PMSB ter sua 2ª  revisão. 

A presente revisão abordará principalmente itens relacionados a um 

Diagnóstico do atual sistema, e dos Programas, Projetos e Ações, onde a 

mesma ocorrerá em torno da exclusão de itens já realizados e da inclusão de 

novos itens propostos e necessários para a devida universalização do 

saneamento básico no município de Itapira.  

 

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

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

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

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

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

períodos propostos, além da inclusão de demais itens.  

Desta forma o PMSB fica atualizado com os seguintes prazos:   

a) Curto prazo: 2022 a 2025; 

b) Médio prazo: 2026 a 2031; 

c) Longo prazo: 2032 a 2041; 

d) Duração Continuada. 

 

2 – ESTRUTURA DO RELATÓRIO 

O presente relatório será estruturado de um simples Diagnóstico atual dos 

sistemas, e em acordo com o estabelecido pelo Relatório de Programas, 

Projetos e Ações (Volume VIII), cuja meta será a definição de programas e 
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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.  

� 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.   
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3 – DIAGNÓSTICO 

Neste item será apresentado um Diagnósticos atual dos sistemas que 

contemplam o Saneamento Básico de Itapira.  

 

3.1 - Abastecimento de Água 

Os serviços de abastecimento de água continuam sendo geridos pelo SAAE, e 

ao longo dos anos o sistema vem crescendo, com a implantação de novas 

infraestruturas, principalmente devido a demanda de novos empreendimentos 

decorrente de parcelamentos de solo.  

De acordo com o SNIS, SIMISA e dados do SAAE,  são apresentadas abaixo 

as informações dos últimos 04 (quatro) anos (2018 a 2021):  

Ano 2018 2019 2020 2021 
% 

aumento 

Ligações Totais (un.)  28.041 28.699 29.905 29.952 7 

Volume Produzido (1.000 m³)  7.383,39 7.688,80 8.571,73 9.132,86 24 

Volume de Serviço (1.000 m³)  77,97 81,64 171,83 107,49 38 

Vol.  Tratam. ETA (1.000 m³)  7.085,78 7.389,65 8.242,69 8.775,43 24 

Vol.  Tratam. Poços (1.000 m³)  297,61 299,15 329,04 357,43 20 

Vol.  Micromedido (1.000 m³)  4.280,00 4.398,00 3.742,11 4.395,05 3 

Volume Consumido (1.000 m³)  4.280,42 4.398,75 4.903,87 4.395,05 3 

Volume Faturado (1.000 m³)  5.797,78 5.910,89 6.277,15 6.193,39 7 

Extensão de Rede (km) 341,62 351,54 357,60 362,54 6 

ETA (un.)  01 01 01 01 0 

Captação Superficial  (un.)  01 01 01 01 0 

Número de Reservatór ios (un.)  22 23 26 27 23 

Volume de Reservação (m³) 10.820 10.970 11.120 12.370 14 

Elevatórias (un.)  06 06 08 09 50 

Captação Subterrânea (un.)  11 11 14 14 27 

    

Em uma breve análise dos dados acima, percebe-se que o município aumentou 

o índice de perdas de água ao longo dos anos, existe uma capacidade elevada 

de reservação de água tratada, mas a mesma pode estar mal distribuída, e o 

SAAE ainda faz uso do mesmo sistema de captação e tratamento de água, 

onde o mesmo pode estar trabalhando em seu limite e com possíveis 

problemas. A cidade também vem crescendo muito nos últimos anos,  

principalmente com a implantação de novos loteamentos e condomínios,  
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devendo ser revista as diretrizes para a viabilidade quanto ao abastecimento 

de água.    

 

3.2 - Esgotamento Sanitário 

Os serviços de esgotamento sanitário continuam sendo geridos pelo SAAE, e 

ao longo dos anos o sistema vem crescendo, com a implantação de novas 

infraestruturas, principalmente devido a demanda de novos empreendimentos 

decorrente de parcelamentos de solo.  

De acordo com o SNIS, SIMISA e dados do SAAE,  são apresentadas abaixo 

as informações dos últimos 04 (quatro) anos (2018 a 2021):  

Ano 2018 2019 2020 2021 
% 

aumento 

Ligações Totais (un.)  26.922 27.482 27.960 28.498 6 

Volume. Coletado (1.000 m³)  4.280,42 4.398,75 3.742,11 4.443,54 4 

Volume Tratado (1.000 m³)  4.280,42 4.398,75 3.742,11 4.443,54 4 

Volume Faturado (1.000 m³)  4.280,42 4.398,75 3.742,11 6.149,36 44 

Extensão de Rede (km) 305,05 315,25 316,44 319,00 5 

ETE (un.)  03 03 03 03 0 

Fossas-fi l tro (un.)  02 02 02 02 0 

Elevatórias (un.)  24 24 26 26 8 

Estação Tratamento Lodo (un.)  0 0 01 01 100 

 

Analisando as informações de esgotos do município percebe-se um aumento 

das estações elevatórias, decorrente da implantação de novos loteamentos.  

Tendo como base a revisão anterior do PMSB, onde se demonstra no desenho 

RF.03 as áreas esgotáveis e não esgotáveis, verifica-se que durante os últ imos 

anos as áreas planejadas vem atendendo, o que pode representar que as  

mesmas podem ser mantidas. O tratamento de esgotos possui capacidade para 

um aumento de vazão, mas necessita de melhorias operacionais que visem 

aumentar a eficiência do efluente tratado. 

    

3.3 - Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

Os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos continuam sendo 

geridos pela Prefeitura Municipal , e de acordo com dados oficiais,  são 

apresentadas abaixo as informações dos últimos 04 (quatro) anos (2018 a 

2021):  
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Ano 2018 2019 2020 2021 
% 

aumento 

Resíduos Sólidos Domicil iares 

- RDO (ton)  
17.777 17.780 17.800 17.700 (-)  0,4 

Materiais Recicláveis 

coletados (ton) 
497 500 500 500 0,6 

Materiais Recicláveis 

recuperados (ton)  
444,7 451,0 429,0 435,0 ( -)  2,2 

Resíduos Sólidos da 

Construção Civil  - RCC (ton)  
24.000 25.000 25.000 25.000 4,2 

Resíduos dos Serviços de 

Saúde - RSS (ton)  
16,4 17,0 17,0 17,7 7,9 

    

A problemática quanto aos resíduos sólidos tange principalmente a operação 

do aterro sanitário e à geração dos mesmos pela população, que poderia ser 

mais consciente para ser ambientalmente destinada.  

 

3.4 - Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

Os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos continuam sendo 

geridos pela Prefeitura Municipal , e de acordo com dados oficiais,  são 

apresentadas abaixo as informações dos últimos 04 (quatro) anos (2018 a 

2021):  

Ano 2018 2019 2020 2021 % au mento  

Extensão de vias  públicas (km) 295,6 297,0 307,0 307,0 3,9 

Bocas de lobo (un.)  4.925 4.965 5.490 5.530 12,3 

Bocas de leão ou múlt .  (un.)  1.000 1.008 1.250 1.270 27 

Poços de visi ta (un.)  3.470 3.487 3.820 3.840 10,7 

Cursos d 'água (km) 70 70 70 70 0 

Itapira ainda apresenta esporadicamente pontos de alagamento quando da 

ocorrência de al tas precipitações, e com alta intensidade, mostrando que obras 

para melhorias devem ser realizadas.  

 

4 – PLANEJAMENTO 

Neste item será apresentado um Planejamento para ampliação e melhoria dos  

sistemas que contemplam o Saneamento Básico de Itapira.  
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4.1 - Abastecimento de Água 

Um dos maiores entraves para o abastecimento de água do município está na 

fonte de captação. Atualmente o Ribeirão da Penha vem abastecendo a 

contento,  mas bem próximo aos limites da vazão ambiental . Outra questão 

seria a segurança da qualidade da água, visto que a captação se encontra no 

centro do município, estando passível de uma contaminação de fonte difusa 

ou até mesmo de possíveis acidentes próximos às suas margens. Assim, a 

necessidade eminente de encontrar um novo manancial,  longe da área urbana e 

com maior quantidade de água, como é o caso do Rio do Peixe. 

No último ano um projeto foi desenvolvido para a nova captação e adução de 

água bruta através do Rio do Peixe,  e agora é necessária a execução das 

respectivas obras.  

Após esta alteração do ponto de captação, a ETA deverá passar por possíveis 

ampliações ou melhoria no sistema de tratamento, a fim de aumentar a 

capacidade de tratamento.  

Outro ponto de atenção é a ampliação do sistema de distribuição de água 

tratada no município, em virtude das áreas de expansão urbana, e conseqüente 

aumento da demanda por consumo de água. 

Mesmo com o aumento da demanda e a necessária ampliação do sistema, outro 

ponto que merece atenção é o controle e a redução de perdas de água, tanto 

física como aparente. Desde a criação de novos subsetores de abastecimento 

de água para um controle mais fino, como até o investimento em novas 

tecnologias de monitoramento e controle devem ser realizados, para reduzir o 

percentual de perdas de água no município.  

 

4.2 - Esgotamento Sanitário 

Mantendo-se as áreas anteriormente aprovadas na 1ª Revisão do PMSB, que 

indicam áreas esgotáveis e não esgotáveis,  esta 2ª Revisão será baseada. 

Pontos principais de ampliação do sistema serão necessários à leste e oeste do 

município, tendo em vista as atuais expansões urbanas.  

Novos coletores serão necessários para interligar áreas existentes próximas ao 

bairro Istor Luppi e Prados, a fim de não sobrecarregar o atual emissário à 

montante da Rodovia SP 352. 



 7

À noroeste, após a implantação de novos coletores tronco, será necessária a  

ampliação do sistema de recalque existente no loteamento Morada do Sol para 

deságüe na ETE. 

Algumas melhorias também devem ser realizadas na área central do 

município, com ampliações e/ou substi tuições de antigos coletores.  

O sistema de emissário junto ao Ribeirão da Penha foi ampliado parcialmente 

nos últimos anos, sendo necessária sua continuidade até a ETE, para assim 

garantir o afastamento e transporte correto dos esgotos do município.  

Outro ponto de atenção seria a área à sudoeste, onde se localiza o Distrito 

Industrial Juvenal Leite, com áreas passíveis de expansão, onde será 

necessária implantação do sistema de coleta e transporte de esgotos.   

    

4.3 - Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

A problemática quanto aos resíduos sólidos tange principalmente a operação 

do aterro sanitário e à geração dos mesmos pela população, que poderia ser 

mais consciente para ser ambientalmente destinada. 

Novas práticas também devem ser realizadas com a compostagem e a criação 

de eco ponto.   

Outro ponto importante é a criação de uma tarifa ou taxa para os serviços de 

resíduos sólidos, para assim manter o equilíbrio econômico-financeiro do 

sistema. 

 

4.4 - Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

Inicialmente o município carece de informações sobre o sistema de drenagem 

existente, necessitando assim de um cadastro fiel  do mesmo. 

Após será necessário um estudo mais aprofundado do sistema, sendo 

necessária a elaboração de um Plano Diretor de Macrodrenagem. 

Na prática serão necessárias obras de contenção de margens de corpos d 'água, 

barramentos e recuperação/recomposição do entorno do sistema, visando 

principalmente a não ocorrência de alagamentos.  

 

5 – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

Por meio do SAAE, foi realizada uma previsão orçamentária,  através de uma 

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

base o aumento anual médio de 2,5% até 2024 referente a novas ligações e 
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outros serviços prestados de água e esgotos. A partir de 2025 foi considerado 

um aumento anual médio de 10% referente à inflação do período, conforme 

apresentado na Tabela 1.  

 

Tabela 1:  Previsão de ar recadação para invest imentos (SAAE)  

Curto 
Prazo 

Ano Valor Total Obra Equipamento 
2022  R$       690.000,00   R$       490.000,00   R$       200.000,00  
2023  R$       710.000,00   R$       500.000,00   R$       210.000,00  
2024  R$       728.000,00   R$       510.000,00   R$       218.000,00  
2025  R$       800.000,00   R$       560.000,00   R$       240.000,00  

Total  R$    2.928.000,00   R$    2.060.000,00   R$       868.000,00  

Médio 
Prazo 

Ano Valor Total Obra Equipamento 
2026  R$       880.000,00   R$       616.000,00   R$       264.000,00  
2027  R$       968.000,00   R$       667.000,00   R$       301.000,00  
2028  R$    1.065.000,00   R$       734.000,00   R$       331.000,00  
2029  R$    1.170.000,00   R$       807.000,00   R$       363.000,00  
2030  R$    1.287.000,00   R$       888.000,00   R$       399.000,00  
2031  R$    1.416.000,00   R$       978.000,00   R$       438.000,00  

Total  R$    6.786.000,00   R$    4.690.000,00   R$    2.096.000,00  

Longo 
Prazo 

Ano Valor Total Obra Equipamento 
2032  R$    1.560.000,00   R$    1.076.000,00   R$       484.000,00  
2033  R$    1.716.000,00   R$    1.184.000,00   R$       532.000,00  
2034  R$    1.890.000,00   R$    1.300.000,00   R$       590.000,00  
2035  R$    2.080.000,00   R$    1.430.000,00   R$       650.000,00  
2036  R$    2.290.000,00   R$    1.573.000,00   R$       717.000,00  
2037  R$    2.520.000,00   R$    1.730.000,00   R$       790.000,00  
2038  R$    2.770.000,00   R$    1.900.000,00   R$       870.000,00  
2039  R$    3.047.000,00   R$    2.090.000,00   R$       957.000,00  
2040  R$    3.350.000,00   R$    2.300.000,00   R$    1.050.000,00  
2041  R$    3.685.000,00   R$    2.530.000,00   R$    1.155.000,00  

Total  R$  24.908.000,00   R$  17.113.000,00   R$    7.795.000,00  

Plano 20 anos 
Total  R$  34.622.000,00   R$  23.863.000,00   R$    10.759.000,00  

 

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 Infraestrutura e Meio Ambiente (Sanebase,  

FEHIDRO) e Ministério do Desenvolvimento Regional.  
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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.  

Outro ponto a ser considerado e informado, é que quando se analisa os 

valores da Tabela 1, com a mesma tabela do Volume XIII do PMSB, pode ser 

observada a redução significativa dos valores. Esta ocorrência é verificada 

devido a ausência de reajustes tarifários nos anos de 2020 e 2021, causado 

principalmente pelo período de pandemia da COVID-19, onde descontos e  

demais incentivos foram praticados, diminuindo assim a capacidade de 

investimentos por parte dos recursos próprios do SAAE.  

 

6 – RESUMO DOS PROGRAMAS E AÇÕES 

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

investimentos necessários.  

 

Tabela 2:  Programa de Ordenamento Ins t i tuc ional  –  Ações à  Curto  Prazo (2022/2025)  

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

1.1 Manutenção do  Sistema de Gestão da  Qualidade -  ISO 9.001  R$ 60.000,00  
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Tabela 3:  Programa de Abastecimento de Água –  Ações à  Curto  Prazo (2022/2025)  

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

2.1 
Implantação de adutora  in ter l igando o  reservatór io  Juvenal  

Lei te  a té  o  setor  Braz.  
R$ 5.500.000 ,00  

2 .2  
Implantação de macromedidores de vazão no si stema de  

abas tecimento de água  (2ª  e tapa) .  
R$ 715.784,19  

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

dis tr i tos de Eleutér io  e  Ponte Nova.  
R$ 250.000,00  

2 .4  
Obtenção da l icença de operação da Estação de Tratamento  

de Água  junto  à  CETESB. 
Adminis tra t ivos  

2 .5  
Ampl iação do si stema de abastecimento  de água do bairro  

dos Macucos -  Rua Lindóia.  
R$ 1 .500.000 ,00  

2 .6  Projetos de  infraestrutura de abas tecimento de água .  R$ 350.000,00  

2 .7  
Aquisição e  insta lação  de equipamentos para  controle  de  

perdas de água.  
R$ 400.000,00  

2 .8  
Implantação de nova Estação Elevatór ia  e  Adutora de Água  

Bruta no Rio do Peixe.  
R$ 25.000.000 ,00  

2 .9  
Refor ma e  revita l ização dos reservató r ios de  água tra tada da  

Vila  I lze.  
R$ 400.000,00  

2 .10 
Implantação de  novo reservatór io  de 1 .000  m³  no distr i to  de  

Barão Ata l iba  Nogueira .  
R$ 2 .000.000 ,00  

 

Tabela 4:  Programa de Esgotamento Sani tár io  –  Ações à  Curto  Prazo (2022/2025)  

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

3.1 
Instalação dos si s temas de  desinfeccção das ETE’s.  

(cond ic ionante CETESB para a  l icença de  operação)  
R$ 3.200.000 ,00  

3 .2  Projetos de  infraestruturas de esgotamento sani tár io .  R$ 200.000,00  

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

da ETE de I tapira .  
R$ 6 .000.000 ,00  
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Tabela 5:  Programa de Limpeza Urbana e  Manejo dos Resíduos Sól idos –  Ações à  Cur to  

Prazo (2022/2025)  

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.  
Adminis tra t ivos  

4 .2  
Implantar  ro t inas de  contro le  operac ional  do ate rro  

sanitár io .  
Adminis tra t ivos  

4.3 Projetar  e  implantar  o  Eco Ponto Munic ipal .  
Sem previsão  de 

cus tos  

4 .4  
Elaborar  um projeto  para implantação de uma usina de  

compostagem de res íduos vegeta is  em esca la  p i lo to .  
R$150.000,00  

4 .5  

Manter  a  f isca l ização e  os requisi tos da l icença de operação  

de uma área para segregação e  disposição dos  Resíduos  da  

Construção Civil  (RCC).  

Adminis tra t ivos  

4 .6  
Manter  ações de educação ambienta l  visando a  redução da  

geração  de res íduos.  
Adminis tra t ivos  

4 .7  
Implantar  pr imeira  etapa do si stema de drenagem de águas 

pluvia is  no Aterro  Sani tár io .   
R$300.000,00  

4 .8  

Contratação de empresa espec ial izada na e laboração da  

Revisão do p lano de  encerramento do antigo ater ro  

sanitár io .  

R$ 96.500,00  

4 .9  
Implantar  e  monitorar  o  s i stema de moni toramento  

ambienta l  e  geotécnico do Aterro  Sani tár io .  

R$100.000,00 /  

ano  

4 .10 
Executar  a  obra  do prédio  de  apoio  à  operação do Aterro  

Sanitár io  
R$ 500.000,00  

 

 

Tabela 6:  Programa de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais  Urbanas  –  Ações à  Cur to  

Prazo (2022/2025)  

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

5.1 Elaborar  P lano Diretor  de Macrodrenagem para I tapira .  R$ 380.000,00  

5 .2  

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 .  E revisão do Plano de Drenagem de 

2018.  

R$ 180.000,00  
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Tabela 7:  Programa de Ordenamento Ins t i tuc ional  –  Ações à  Médio Prazo (2026/2031)  

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

6.1 Manutenção do  Sistema de Gestão da  Qualidade -  ISO 9.001  R$ 90.000,00  

 

Tabela 8:  Programa de Abastecimento de Água –  Ações à  Médio Prazo (2026/2031)  

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

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

7 .2  
Dupl icação do  si stema de adutoras  entre  o  reservatór io  

Santa Bárbara e  o  Distr i to  Industr ia l  Juvenal  Le i te .  
R$ 800.000,00  

7 .3  
Elaborar  projeto  e  rea l izar  obras  de  re forma e adequação  da  

Estação  de Tratamento de Água  de I tapira .  
R$ 1 .000.000 ,00  

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

Água (ETA).  
R$ 100.000,00  

7 .5  
Implantação de reservatór ios para adequação do se tor  Braz  

Cavenaghi /Pires.  
R$ 1 .500.000 ,00  

7 .6  
Implantação de  reservatór ios  para  adequação do setor  

Prados/Luppi .  
R$ 2 .000.000 ,00  

7 .7  
Ampl iação do si stema de abas tec imento do  se tor  Santa  

Bárbara.  
R$ 6 .000.000 ,00  

7 .8  Projetos de  infraestrutura de abas tecimento de água .  R$ 500.000,00  

 

Tabela 9:  Programa de Esgotamento Sani tár io  –  Ações à  Médio Prazo  (2026/2031)  

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

8.1 
Implantação do si s tema de automação e  te lemetr ia  para a  

rede de esgotamento sanitár io .  
R$ 500.000,00  

8 .2  
Implantação do trecho f inal  do novo emissár io  de esgo tos ,  

entre  o  bair ro  Flávio  Zacchi  e  a  ETE de I tapira .  
R$ 8 .000.000 ,00  

8 .3  
Implantação do Ss istema de esgo tamento sanitár io  no  

Distr i to  Industr ia l  Juvenal  Lei te  
R$ 2.600.000 ,00  

8 .4  Projetos de  infraestrutura de esgo tamento sanitá r io .  R$ 600.000,00  

8 .5  
Implantação do si stema de esgotamento sanitár io  no ba irro  

Ponte Nova.  
R$ 1.500.000 ,00  
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Tabela 10:  Programa de  Limpeza Urbana e  Manejo dos Resíduos Só lidos –  Ações à  Médio  

Prazo (2026/2031)  

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

9.1 
Obras do novo ate rro  sani tár io  conforme proje to  executivo,  

exigênc ias técnicas da CETESB e na legislação vigente  

R$ 1.070.367 ,00/  

ano  

9 .2  
Execução do plano de encerramento do ant igo a terro  

sanitár io  co m ênfase na revisão do proje to  de encerramento.  

R$ 1.000.000 ,00/  

ano  

9 .3  
Projetar  e  implantar  solução de compostagem dos res íduos  

sól idos úmidos e  secos  
R$ 2.500.000 ,00  

9 .4  

Fomentar  a  ampliação da ef ic iênc ia  e  e ficác ia  do programa 

de cole ta  de resíduos  recic láveis pe la  ASCORSI hoje  

real izada em 100% do  municíp io .  

Adminis tra t ivos  

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

geração  de res íduos  
Adminis tra t ivos  

9 .6  
Cont inuar  a  implantar  e  moni torar  o  si s tema de  

monitoramento ambienta l  e  geo técnico  do Aterro  Sanitá r io  

R$100.000,00 /  

ano  

 

Tabela 11 :  Programa de  Drenagem e Manejo de  Águas  Pluviais  Urbanas –  Ações à  Médio  

Prazo (2026/2031)  

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

10.1 

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  

10.2  

Implantação de três barramentos no Córrego  Laura com 

recuperação e  reco mposição do Parque Eco lógico em seu 

entorno e  contenção  de águas  pluviais .  

R$ 1 .500.000 ,00  

10.3  

Implantação de muros de contenção através de si s temas de  

gab ião,  d isposi t ivos hidráulicos e  dissipadores de energia  

nos pr incipais córregos,  canais e  r ibeirões  do municíp io .  

R$ 24.315.000 ,00  

 

Tabela 12:  Programa de Ordenamento Ins t i tuc ional  –  Ações à  Longo Prazo (2032/2041)  

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

11.1 
Manutenção  do Sistema de Gestão da  Qualidade -  ISO 

9.001.  
R$ 150.000,00  
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Tabela 13:  Programa de Abastecimento de Água –  Ações à  Longo Prazo (2032/2041)  

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

12.1 Implantação da nova Estação de  Tratamento de Água.  R$ 28.500.000 ,00  

12.2  Ampl iação do si stema de abastec imento do seto r  Vi la  I lze .  R$ 1 .500.000 ,00  

12.3  Refor ma e  revi ta l ização de reserva tór ios de água  tra tada.  R$ 3.500.000 ,00  

12.4  Sistema de Tratamento  de Água  em Barão Ata l iba Nogueira .  R$ 3 .000.000 ,00  

 

Tabela 14:  Programa de Esgo tamento Sani tár io  –  Ações à  Longo Prazo (2032/2041)  

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

13.1 Readequação e  modernização da  ETE sede.  R$ 25.000.000 ,00  

13.2  Dupl icação do emissár io  de esgotos até  o  bai rro  dos Prados.  R$ 3.000.000 ,00  

13.3  
Construção de coletor  t ronco do ba irro  dos P ires sent ido  

Rodovia SP-147 .  
R$ 2.500.000 ,00  

 

Tabela 15:  Programa de  Limpeza Urbana e  Manejo dos Resíduos Só lidos –  Ações à  Longo  

Prazo (2032/2041)  

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

14.1 

Obras do novo ate rro  sani tár io  conforme proje to  executivo,  

exigênc ias técnicas impostas pe la  CETESB e legislação  

vigente.  

R$ 1 .070.367 ,00/  

ano  

14.2  

Cont inuar  a  implantar  e  operar  o  s is tema de moni toramento  

ambienta l  e  geo técnico da área do ant igo aterro  sani tár io  e  

do aterro  sani tár io  a tual .  

R$100.000,00 /  

ano  

14.3  
Aumento por  etapas da est rutura de compostagem dos  

res íduos  só l idos úmidos e  secos a  se r  implantada  

Sem previsão  de 

cus tos  

14.4  

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 16 :  Programa de  Drenagem e Manejo de  Águas  Pluviais  Urbanas –  Ações à  Longo  

Prazo (2032/2041)  

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

15.1 
Implantação de  disposi t ivo  de  cont role  e  amortecimento de  

cheias do  Ribe irão da Penha.  
R$ 150.000,00  
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Tabela 17:  Programa de Ordenamento Ins t i tuc ional  –  Ações de Duração  Cont inuada  

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

16.1 
Inst i tu ir  o  programa de recuperação,  proteção  e  conservação  

de manancia is .  
Adminis tra t ivos  

 

Tabela 18:  Programa de Abastecimento de Água –  Ações de Duração  Continuada  

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

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

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

per íodo de  

implantação  17.3  Subst i tuição das  redes de distr ibuição de  água de I tap ira .  

17.4  
Licenciamento ambiental  e  outorgas de uso da água das  

unidades do SAAE.  
Adminis tra t ivos  

17.5  Programa de Educação Ambienta l .  Adminis tra t ivos  

 

Tabela 19:  Programa de Esgo tamento Sani tár io  –  Ações de Duração  Cont inuada  

AÇÃO ATIVIDADE CUSTOS 

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

18.2  
Licenciamento ambiental  e  outorgas de uso da água das  

unidades do SAAE.  
Adminis tra t ivos  

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

 

Tabela 20:  to tal ização dos invest imentos resul tantes dos programas (por  per íodos)  

PROGRAMA 

INVESTIMENTOS (R$) 

CURTO 

PRAZO 

MÉDIO 

PRAZO 

LONGO 

PRAZO 
TOTAL 

Orden amento  In s t i tu cional  60 .000 ,00 90 .000 ,00 150 .000 ,00 300 .000 ,00 

Ab as tecimento  d e  Águ a  36 .115 .784 ,19 12 .400 .000 ,00 36 .500 .000 ,00 85 .015 .784 ,19 

Esgotamento  San i t ár io  9 .400 .000 ,00 13 .200 .000 ,00 30 .500 .000 ,00 53 .100 .000 ,00 

Limpeza Urban a e  Man e jo  

dos  Resíduos  Só l ido s  
1 .446 .500 ,00 15 .522 .202 ,00 11 .703 .670 ,00 28 .672 .372 ,00 

Dren agem e Mane jo  de  

Águ as  P luvia i s  Urban as  
560 .000 ,00 25 .815 .000 ,00 150 .000 ,00 26 .525 .000 ,00 

TOTAL 47 .582 .284 ,19 67 .027 .202 ,00 79 .003 .670 ,00 193 .613 .156 ,19 

  

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; 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2022 A 2025) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 1 - ORDENAMENTO INSTITUCIONAL  

AÇÃO: 
1.1 – Manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade 

- ISO 9.001. 

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: 

•  Realizar a manutenção do sistema de gestão da 

qualidade do SAAE (ISO 9.001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2022/2025) 

CUSTOS: R$ 60.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2022 A 2025) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 

2.1 – Implantação de adutora interl igando o 

reservatório Juvenal Leite até o                              

setor Braz.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda do Setor Braz.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Implantação de 6 km de tubulação DEFOFO 

(DN=250mm), part indo do Reservatório Juvenal 

Leite,  utilizando travessia existente sob a Rodovia 

SP-147, até encontrar adutora de DN=150mm na 

região do bairro dos Pires pertencente ao Setor Braz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2022/2025) 

CUSTOS: R$ 5.500.000,00 



 19

AÇÕES DE CURTO PRAZO (2022 A 2025) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
2.2 – Implantação de macromedidores de vazão no 

sistema de abastecimento de água (2ª etapa).  

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 Captação e da Estação de Tratamento 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; 

•  Recursos oriundos do FEHIDRO, Contrato nº 

110/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2022/2025) 

CUSTOS: R$ 715.784,19 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2022 A 2025) 

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 distri to 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 (2022/2025) 

CUSTOS: R$ 250.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2022 A 2025) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
2.4 – 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 (2022/2025) 

CUSTOS: Administrat ivos 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2022 A 2025) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
2.5 – Ampliação do sistema de abastecimento de água 

do bairro dos Macucos - Rua Lindóia 

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Executar uma nova travessia sob a Rodovia SP-147; 

•  Instalar tubulação com diâmetro de 100 mm 

interligando as duas partes da Rua Lindoia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2022/2025) 

CUSTOS: R$ 1.500.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2022 A 2025) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
2.6 – Projetos de infraestrutura 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 para ampliação do sistema de distribuição 

do setor Braz/Pires (reservatórios);  

- Projeto para ampliação do sistema de abastecimento 

do setor Prados/Luppi (EEAT e reservatórios);  

- Projeto para ampliação do sistema de abastecimento 

do setor Santa Bárbara (reservatórios, EEAT, 

adutoras).  

 

 

 

 

R$ 6.944.000,00 (obra) 

Projeto = 5% da obra 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2022/2025) 

CUSTOS: R$ 350.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2022 A 2025) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
2.7 – 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 novos medidores 

eletromagnéticos de vazão para os subsetores de 

VRP's,  e um medidor ultrassônico de vazão do tipo 

portáti l;   

•  Cumprir a Meta 7 estabelecida no Plano da Bacia 

Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu; 

•  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2022/2025) 

CUSTOS: R$ 400.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2022 A 2025) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
2.8 – Implantação de nova Estação Elevatória e 

Adutora de Água Bruta no Rio do Peixe.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Implantar novo sistema de captação de água bruta 

no município através de estação elevatória e adutora 

no Rio do Peixe;  

•  Garantir a quantidade e qualidade de água para 

abastecimento público; 

•  Fazer a captação de água bruta fora dos limites da 

área urbana do município;  

•  Implantar adutora em PEAD de 600mm até a 

Estação de Tratamento de Água existente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2022/2025) 

CUSTOS: R$ 25.000.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2022 A 2025) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
2.9 – Reforma e revital ização 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;  

•  Execução de nova laje do reservatório.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2022/2025) 

CUSTOS: R$ 400.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2022 A 2025) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
2.10 – Implantação de novo reservatório de 1.000 m³ 

no distrito de Barão Ataliba Nogueira.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Implantar novo reservatório de água tratada no 

distrito de Barão Ataliba Nogueira;  

•  Garantir a quantidade e qualidade de água para 

abastecimento do bairro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2022/2025) 

CUSTOS: R$ 2.000.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2022 A 2025) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 3 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 

3.1 – Instalação dos sistemas de desinfecção das 

ETE’s (condicionante CETESB para a licença de 

operação).  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

esgotamento sanitário.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Construir o sistema de desinfecção na saída das 

lagoas de decantação das Estações de Tratamento de 

Esgotos (Itapira, Barão e Eleutério);  

•  Atender exigência da CETESB nas licenças de 

operação vigentes;  

•  Melhoria da eficiência do efluente da ETE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2022/2025) 

CUSTOS: R$ 3.200.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2022 A 2025) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 3 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
3.2 – 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 e médio 

prazo: 

- Projeto de rede coletora do Distrito Industrial  

Juvenal Leite (coletores, EEE, rede de recalque).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2022/2025) 

CUSTOS: R$ 200.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2022 A 2025) 

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 através de método rápido; 

•  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 (2022/2025) 

CUSTOS: R$ 6.000.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2022 A 2025) 

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 (2022/2025) 

CUSTOS: Administrat ivos 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2022 A 2025) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 4 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

AÇÃO: 
4.2 – 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 (2022/2025) 

CUSTOS: Administrat ivos 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2022 A 2025) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 4 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

AÇÃO: 4.3 – Projetar e implantar Eco Ponto Municipal.   

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 (2022/2025) 

CUSTOS: R$ ---------- 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2022 A 2025) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 4 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

AÇÃO: 

4.4 – Elaborar um projeto para implantação de uma 

usina de compostagem de resíduos vegetais em escala 

piloto.  

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: 

•  Praticar ações para a redução de volume de resíduos 

encaminhados para o Aterro Sanitário;  

•  Garantir a adequada disposição e o 

reaproveitamento dos resíduos no município.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal  de Agricultura e Meio Ambiente 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2022/2025) 

CUSTOS: R$ 150.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2022 A 2025) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 4 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

AÇÃO: 

4.5 – Manter a fiscalização e os requisitos da licença 

de operação 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 (2022/2025) 

CUSTOS: Administrat ivos 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2022 A 2025) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 4 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

AÇÃO: 
4.6 – 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 (2022/2025) 

CUSTOS: Administrat ivos 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2022 A 2025) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 4 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

AÇÃO: 
4.7 – Implantar primeira etapa do sistema de 

drenagem de águas pluviais no 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: 

•  Implantar primeira etapa do sistema de drenagem de 

águas pluviais (talude do dique/escadas hidráulicas), 

próximo da Estação elevatória de lixiviado; Instalar 

tubulações sob a berma do dique, assim como caixas 

de passagens na berma, canaletas de concreto no pé 

de cada talude e escadas hidráulicas no talude do 

maciço da terceira camada e canaletas no pé dos 

taludes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal  de Agricultura e Meio Ambiente 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2022/2025) 

CUSTOS: R$ 300.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2022 A 2025) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 4 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

AÇÃO: 

4.8 – Contratação de empresa especializada na 

elaboração da revisão do plano de encerramento do 

antigo 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: 

•  Implantar primeira etapa do sistema de drenagem de 

águas pluviais (talude do dique/escadas hidráulicas), 

próximo da estação elevatória de lixiviado;  

•  Instalar tubulações sob a berma do dique, assim 

como caixas de passagens na berma, canaletas de 

concreto no pé de cada talude e escadas hidráulicas 

no talude do maciço da terceira camada e canaletas no 

pé dos taludes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal  de Agricultura e Meio Ambiente 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2022/2025) 

CUSTOS: R$ 96.500,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2022 A 2025) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 4 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

AÇÃO: 

4.9 – Implantar e monitorar o sistema de 

monitoramento ambiental e geotécnico 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: 

•  Implantar e monitorar o sistema de monitoramento 

ambiental  e geotécnico do Aterro Sanitário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal  de Agricultura e Meio Ambiente 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2022/2025) 

CUSTOS: R$ 100.000,00/ano 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2022 A 2025) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 4 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

AÇÃO: 
4.10 – Executar a obra do prédio de apoio à operação 

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: 

•  Executar a obra do prédio de apoio à operação do 

Aterro Sanitário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal  de Agricultura e Meio Ambiente 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2022/2025) 

CUSTOS: R$ 500.000,00 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO (2022 A 2025) 

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 (2022/2025) 

CUSTOS: R$ 380.000,00  

 



 42

AÇÕES DE CURTO PRAZO (2022 A 2025) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 5 – DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAS 
URBANAS  

AÇÃO: 

5.2 – Elaborar cadastro do sistema de microdrenagem 

de Itapira, dos distri tos de Eleutério e Barão Ataliba 

Nogueira e do Bairro Ponte Nova. E revisão do Plano 

de Drenagem de 2018. 

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.  

•  Atualizar o Plano de Drenagem existente de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: 
Secretarias Municipais de Serviços Públicos e de 
Obras 

IMPLEMENTAÇÃO: Curto prazo (2022/2025) 

CUSTOS: R$ 180.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2026 A 2031) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 6 - ORDENAMENTO INSTITUCIONAL  

AÇÃO: 
6.1 – Manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade 

- ISO 9.001. 

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: 

•  Realizar a manutenção do sistema de gestão da 

qualidade do SAAE (ISO 9.001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2026/2031) 

CUSTOS: R$ 90.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2026 A 2031) 

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 (2026/2031) 

CUSTOS: R$ 500.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2026 A 2031) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 7 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 

7.2 – Duplicação do sistema de adutoras entre o 

reservatório Santa Bárbara e o Distri to 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: 

•  Garantir a quantidade e qualidade de água para 

abastecimento do Setor Santa Bárbara;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2026/2031) 

CUSTOS: R$ 800.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2026 A 2031) 

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 (2026/2031) 

CUSTOS: R$ 1.000.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2026 A 2031) 

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;  

•  Garantir a qualidade dos serviços prestados e da 

água tratada no município.  

•  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 (2026/2031) 

CUSTOS: R$ 100.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2026 A 2031) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 7 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
7.5 – Implantação de reservatórios para adequação do 

setor Braz Cavenaghi/Pires.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Construir 2 novos reservatórios de 500 m³ na região 

do bairro dos Pires,  subsetorizando o setor Braz, e 

garantindo a demanda na distribuição de água da 

região, que vem tendo um forte crescimento na 

cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2026/2031) 

CUSTOS: R$ 1.500.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2026 A 2031) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 7 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
7.6 – Implantação de reservatórios para adequação do 

setor Prados/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 do setor Prados/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 (2026/2031) 

CUSTOS: R$ 2.000.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2026 A 2031) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 7 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
7.7 – Ampliação do sistema de distribuição 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 02 

reservatórios, 01 EEAT, e adutoras de 900 m (DN 250 

mm), 3,2 km (DN 200 mm), e 800 m (DN 100 mm). 

 

R$ 200,00/m DN 100mm 

R$ 450,00/m DN 200mm 

R$ 550,00/m DN 250mm 

R$ 90.000,00 Elevatória 

R$ 120.000,00 res.  100m³ 

R$ 520.000,00 res.  500m³ 

+40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2026/2031) 

CUSTOS: R$ 6.000.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2026 A 2031) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 7 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
7.8 – 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 longo prazo: 

- Projeto da nova Estação de Tratamento de Água 

(convencional completa com tratamento de lodo);  

- Projeto para ampliação do sistema de distribuição 

do setor Vila Ilze (EEAT, reservatórios e adutoras).  

 

 

 

 

R$ 29.452.500,00 (obra) 

Projeto = 5% da obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2026/2031) 

CUSTOS: R$ 500.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2026 A 2031) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 8 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
8.1 – Implantação do sistema de automação e 

telemetria para a rede 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 (2026/2031) 

CUSTOS: R$ 500.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2026 A 2031) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 8 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 

8.2 – Implantação do trecho final do novo emissário 

de esgotos, entre o bairro Flávio Zacchi e a Estação 

de Tratamento de Esgotos de Itapira.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

esgotamento sanitário.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Implantar a ampliação do sistema de esgotamento 

sanitário da bacia do Ribeirão da Penha, composto de 

coletores com 2,22 km (DN 800 mm), rede de 

recalque e estação elevatória de esgotos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2026/2031) 

CUSTOS: R$ 8.000.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2026 A 2031) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 8 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
8.3 – Implantação do sistema de esgotamento 

sanitário no Distrito Industrial Juvenal Leite.  

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), rede de 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2026/2031) 

CUSTOS: R$ 2.600.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2026 A 2031) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 8 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
8.4 – 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 longo prazo: 

- Projeto para duplicação do emissário de esgotos até 

o Bairro dos Prados;  

- Projeto para construção de um coletor tronco entre o 

bairro dos Pires e a Rodovia SP-147; 

- Projeto de readequação e modernização da Estação 

de Tratamento de Esgotos de Itapira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2026/2031) 

CUSTOS: R$ 600.000,00 



 56

AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2026 A 2031) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 8 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
8.5 – Implantação do 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 ampliação e 

readequação de duas unidades de tratamento 

existentes no bairro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2026/2031) 

CUSTOS: R$ 1.500.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2026 A 2031) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 9 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

AÇÃO: 

9.1 – Obras do novo aterro sanitário conforme projeto 

executivo, exigências técnicas da CETESB e 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: 

•  Executar as obras do novo aterro sanitário conforme 

projeto executivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal  de Agricultura e Meio Ambiente 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2026/2031) 

CUSTOS: R$ 1.070.367,00/ano 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2026 A 2031) 

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 antigo 

aterro sanitário com ênfase na revisão do projeto de 

encerramento.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir que a área do antigo aterro sanitário seja 

monitorado 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 (2026/2031) 

CUSTOS: R$ 1.000.000,00/ano 



 59

AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2026 A 2031) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 9 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

AÇÃO: 
9.3 – Projetar e implantar 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 (2026/2031) 

CUSTOS: R$ 2.500.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2026 A 2031) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 9 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

AÇÃO: 

9.4 – Fomentar a ampliação da eficiência e eficácia 

do programa de coleta de resíduos recicláveis pela 

ASCORSI hoje realizada em 100% do município.  

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 (2026/2031) 

CUSTOS: Administrat ivos 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2026 A 2031) 

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 (2026/2031) 

CUSTOS: Administrat ivos 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2026 A 2031) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 9 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

AÇÃO: 

9.7 – Continuar a implantar e monitorar o sistema de 

monitoramento ambiental e geotécnico 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 e 

favorecimento do trabalho social .  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Continuar a implantar e monitorar o sistema de 

monitoramento ambiental e geotécnico do Aterro 

Sanitário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2026/2031) 

CUSTOS: R$ 100.000,00/ano 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2026 A 2031) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 10 – DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAS 
URBANAS  

AÇÃO: 

10.1 – 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: Médio prazo (2026/2031) 

CUSTOS: Administrat ivos 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2026 A 2031) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 10 – DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAS 
URBANAS  

AÇÃO: 

10.2 – Implantação de três barramentos no Córrego 

Laura com recuperação e recomposição do Parque 

Ecológico em seu entorno e contenção de águas 

pluviais.  

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: 

•  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: 
Secretarias Municipais de Serviços Públicos e de 
Obras 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2026/2031) 

CUSTOS: R$ 1.500.000,00 
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (2026 A 2031) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 10 – DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAS 
URBANAS  

AÇÃO: 

10.3 – Implantação de muros de contenção através de 

sistemas de gabião, dispositivos hidráulicos e 

dissipadores de energia nos principais córregos,  

canais e ribeirões do município.  

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: 

•  Melhorar as condições de escoamento nos sistemas 

de micro e macrodrenagem à médio e longo prazo; 

•  Proteger as margens dos corpos d 'água. 

 

Bai r ro  
Nome do 
Cór rego  

Ext ensão 
(m)  

Va lor  

Santa  
Barbara  

Cór rego Lau ra  1 .375,93  R$ 1 .651. 000, 00  

Jard im  
Magal i  

-  168, 85  R$   337.000,00  

Jard im  
Galego  

Cor rego  608. 56  R$   730.000,00  

Soares  
Cór rego Soares  958. 70  R$   900.000,00  

Canal  790, 00  R$   948.000,00  

-  Cór rego  1711.40  R$ 2 .053. 000, 00  

Assad 
A lc ic i  

Cana l  A lc ic i  1 .004.00  R$ 1 .204. 000, 00  

Cent ro  Cór rego Lavapés  1 .397.56  R$ 1 .677. 000, 00  

Prados  

-  200, 00  R$   400.000,00  

Ribe i rão da 
Penha  

10284.5  R$ 8 .227. 000, 00  

Cór rego dos  
Prados  

1 .136.78  R$ 1 .360. 000, 00  

Santa  Fé  
Cór rego Santa  

Fé 
4 .024,00  R$ 4 .828. 000, 00  

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: 
Secretarias Municipais de Serviços Públicos e de 
Obras 

IMPLEMENTAÇÃO: Médio prazo (2026/2031) 

CUSTOS: R$ 24.315.000,00 
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AÇÕES DE LONGO PRAZO (2032 A 2041) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 11 - ORDENAMENTO INSTITUCIONAL  

AÇÃO: 
11.1 – Manutenção do Sistema de Gestão da 

Qualidade - ISO 9.001. 

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: 

•  Realizar a manutenção do sistema de gestão da 

qualidade do SAAE (ISO 9.001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Longo prazo (2032/2041) 

CUSTOS: R$ 150.000,00 
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AÇÕES DE LONGO PRAZO (2032 A 2041) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 12 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
12.1 – 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 (2032/2041) 

CUSTOS: R$ 28.500.000,00 
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AÇÕES DE LONGO PRAZO (2032 A 2041) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 12 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
12.2 – Ampliação do sistema de distribuição 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 1,5 km (DN 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Longo prazo (2032/2041) 

CUSTOS: R$ 1.500.000,00 
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AÇÕES DE LONGO PRAZO (2032 A 2041) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 12 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
12.3 – 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 (2032/2041) 

CUSTOS: R$ 3.500.000,00 
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AÇÕES DE LONGO PRAZO (2032 A 2041) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 12 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
12.4 – Sistema de tratamento de água em Barão 

Ataliba Nogueira.  

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Implantação de sistema de captação de água bruta 

no Rio do Peixe.  

•  Construção de estação de tratamento de água 

compacta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Longo prazo (2032/2041) 

CUSTOS: R$ 3.000.000,00 
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AÇÕES DE LONGO PRAZO (2032 A 2041) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 13 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
13.1 – 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 (2032/2041) 

CUSTOS: R$ 25.000.000,00 
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AÇÕES DE LONGO PRAZO (2032 A 2041) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 13 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
13.2 – Duplicação do emissário de esgotos até o 

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 duplicação do emissário de esgotos,  

pela Avenida dos Italianos até chegar na Avenida dos 

Juritis,  no Bairro dos Prados, composto de coletor 

com 2,2 km (DN 400 mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Longo prazo (2032/2041) 

CUSTOS: R$ 3.000.000,00 
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AÇÕES DE LONGO PRAZO (2032 A 2041) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 13 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
13.3 – Construção de coletor tronco do bairro dos 

Pires sentido Rodovia SP-147 

OBJETIVO 
GERAL: 

•  Garantir o atendimento da demanda e promover a 

melhoria da qualidade na prestação do serviço de 

esgotamento sanitário.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

•  Implantar a construção do emissário de esgotos,  

partindo da Estrada Municipal Orlando de Andrade, 

margeando o córrego dos Pires até chegar na Estrada 

Municipal Carlos Junqueira, próximo ao Condomínio 

Recanto da Mata, composto por coletor com 1,2 km 

(DN 400 mm), e 0,8 km (DN 300 mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos 

IMPLEMENTAÇÃO: Longo prazo (2032/2041) 

CUSTOS: R$ 2.500.000,00 
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AÇÕES DE LONGO PRAZO (2032 A 2041) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 14 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

AÇÃO: 

14.1 – Obras do novo aterro sanitário conforme 

projeto executivo, exigências técnicas impostas pela 

CETESB e 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 (2032/2041) 

CUSTOS: R$ 1.070.367,00/ano 
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AÇÕES DE LONGO PRAZO (2032 A 2041) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 14 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

AÇÃO: 

14.2 – Continuar a implantar e operar o sistema de 

monitoramento ambiental e geotécnico 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: 

•  Continuar a implantar e operar o sistema de 

monitoramento ambiental e geotécnico da área do 

antigo aterro sanitário e do aterro sanitário atual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal  de Agricultura e Meio Ambiente 

IMPLEMENTAÇÃO: Longo prazo (2032/2041) 

CUSTOS: R$ 100.000,00/ano 
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AÇÕES DE LONGO PRAZO (2032 A 2041) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 14 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

AÇÃO: 

14.3 – Aumento por etapas da estrutura de 

compostagem dos resíduos sólidos úmidos e secos a 

ser implantada.  

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 (2032/2041) 

CUSTOS: Sem previsão de custos 
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AÇÕES DE LONGO PRAZO (2032 A 2041) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 14 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS  

AÇÃO: 

14.4 – Manter ações de educação ambiental visando a 

redução da geração de resíduos e aumento do tempo 

de vida útil  do aterro sanitário.  

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 (2032/2041) 

CUSTOS: Administrat ivos 
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AÇÕES DE LONGO PRAZO (2032 A 2041) 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 
15 – DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS URBANAS 

AÇÃO: 
15.1 – Implantação de dispositivos 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: Longo prazo (2032/2041) 

CUSTOS: R$ 150.000,00 
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AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 16 - ORDENAMENTO INSTITUCIONAL  

AÇÃO: 
16.1 – 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: Contínua 

CUSTOS: Administrat ivos 
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AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 17 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
17.1 – 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: 17 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
17.2 – 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: 17 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
17.3 – 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: 17 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 
17.4 – 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.  
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AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 17 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

AÇÃO: 17.5 – 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 



 85

AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 18 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
18.1 – 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 
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AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 18 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 
18.2 – 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 
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AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPIRA - SP 

PROGRAMA: 18 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AÇÃO: 18.3 – 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 
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7 – AUDIÊNCIA PÚBLICA 
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8 – RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÕES 
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ANEXOS 

 

 

Publicação da Audiência Pública (convite) no jornal  Tribuna de Itapira.  

 

 

Publicação da Audiência Pública (convite) na página do Facebook do SAAE 

de Itapira.  
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Publicação da Audiência Pública (convite) na página do Instagram do SAAE 

de Itapira.  

 

 

Publicação da Audiência Pública (convite) no Jornal  Oficial de Itapira.  

 

 

 

 

 



 94

 

Matéria publicada no jornal Tribuna de Itapira.  

 


