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O que é PMSB: O Plano é o principal 

instrumento da política de 

saneamento básico. Ele deve expressar 

um compromisso coletivo da sociedade 

em relação à forma de construir o futuro 

do saneamento no território. O Plano 

deve partir da análise da realidade e 

traçar os objetivos e estratégias para 

transformá-la positivamente e, assim, definir como cada segmento deve se 

comportar para atingir os objetivos e as metas traçadas. 

 

CONTEÚDO DO PLANO: O Plano deverá abranger todo o território do município, 

compreendendo a área urbana e rural. Contemplará de forma integral os QUATRO 

COMPONENTES DO SANEAMENTO BÁSICO: Abastecimento de Água, Esgotamento 

Sanitário, Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, Drenagem e Manejo de Águas 

Pluviais Urbanas. 

 

Em relação ao conteúdo mínimo, o art. 19 da Lei nº 11.445/2007 estabelece que os 

planos de saneamento devem abranger, pelo menos: 

 

 Diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema 

de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e apontando as 

causas das deficiências detectadas; 

 Objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, admitidas 

soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos 

setoriais; 

 Programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, de 

modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos 

governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento; 



 Ações para emergências e contingências; 

 Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia 

das ações programadas.  

 

 Qual sua finalidade: A elaboração do Plano de Saneamento Básico pelo Poder 

Público e a População é a oportunidade para toda a sociedade conhecer e entender o que 

acontece com o saneamento da sua cidade, discutir as causas dos problemas e buscar 

soluções para a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico no 

território, a prestação de serviços com qualidade, integralidade e de forma adequada à 

saúde pública, à proteção do meio ambiente e à redução das desigualdades sociais. 

 


