
Começa elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico de 164 municípios 

Medida fará de SP primeiro Estado do país onde todos os municípios contarão com planos para 
universalizar os serviços de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem 

e manejo de águas pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

A Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos e um grupo de 164 municípios do Estado de 
São Paulo estão iniciando os trabalhos para a elaboração dos planos específicos para os 
serviços de saneamento básico. Os Planos Municipais de Saneamento são essenciais para 
definir as diretrizes a fim de universalizar os serviços de água e esgoto, drenagem e resíduos 
sólidos em cada município. “Com esse trabalho, cuja previsão é de um ano, São Paulo irá se 
tornar o primeiro estado do País a ter planos para todos os municípios, conforme determinado 
na Lei Nacional de Diretrizes para o Saneamento Básico (11.445/2007)”, destaca Américo de 
Oliveira Sampaio, coordenador de Saneamento da SSRH. 

A elaboração dos planos é coordenada pelo consórcio Engecorps-Maubertec, vencedor da 
licitação realizada em 2016, com um investimento de R$ 9,5 milhões em recursos do Fehidro 
(Fundo Estadual de Recursos Hídricos). O trabalho foi dividido em quatro lotes, beneficiando 
13 regiões, conforme a localização das bacias hidrográficas: Lote 1 (Alto Tietê, Tietê/Jacareí e 
Médio Paranapanema), Lote 2 (Tietê/Batalha, Aguapeí, Peixe e Pontal do Paranapanema), Lote 
3 (Pardo, Sapucaí/Grande, Baixo Pardo/Grande, Baixo Tietê) e Lote 4 (Turvo/Grande e São José 
dos Dourados). 

Com o plano realizado, é feito um cálculo dos possíveis investimentos a serem realizados pelo 
município para a concretização do plano e o atingimento das metas estabelecidas. “Muito mais 
do que cumprir os dispositivos legais estabelecidos na Lei 11.445/07, que condiciona a 
elaboração dos planos ao recebimento de verbas federais, esses documentos constituem 
ferramentas essenciais para que os titulares dos serviços façam a gestão adequada à prestação 
de serviços de saneamento básico, possibilitando assim a melhoria das condições de vida da 
população”, lembra Américo Sampaio. 

Reuniões de partida para inicio dos trabalhos 

Já foram realizadas três reuniões de partida com o consórcio Engecorps-Maubertec, 
representante da Secretaria Saneamento e Recursos Hídricos - SSRH e Municípios para iniciar 
os trabalhos de campo: a primeira, apoiada pelo CBH do Pardo em Ribeirão Preto - dia 18 de 
abril que agregou os municípios das UGHRIs 4, 8 e 12, a segunda, pelo CBH do Turvo/Grande 
em São Jose do Rio Preto - dia 19 de abril com os munícipios das UGHRIs 15 e 28 e a terceira, 
com apoio do CBH Aguapeí Peixe em Marilia, dia 26 de abril com os municípios das UGHRIs 13, 
16, 19, 17, 20,21 e 22.  
 
Houve presença significativa dos municípios nas reuniões, principalmente dos integrantes do 
Grupo Executivo Local - GEL que irão fornecer os dados e aprovar os produtos do consórcio. “É 
fundamental a participação e o envolvimento dos munícipios durante o processo de 
elaboração do plano. Se os GELs fornecerem bons dados, serão elaborados bons planos”. 
acrescentou Américo Sampaio.   
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