Plano Municipal de Saneamento Básico de Vitória da Conquista
O que é o saneamento básico?
O saneamento básico inclui uma série de serviços fundamentais para a qualidade de vida de uma população. Dentre eles, estão o abastecimento de água adequada ao consumo, sistemas de esgoto eficientes,
limpeza da cidade e descarte correto do lixo. Além disso, o saneamento também se refere às estruturas responsáveis por escoar a água da chuva, a exemplo de sarjetas, bueiros e galerias. Tudo isso está definido na
Lei n.º 11.445/2007.
Qual a importância do saneamento básico?
Atualmente, o saneamento básico é uma questão muito preocupante no Brasil. Cerca de 33 milhões de
pessoas não recebem água em condições adequadas para beber. Além disso, 100 milhões de brasileiros não
têm acesso a redes de esgoto. Ou seja, a água que eles utilizam no chuveiro, descarga ou na lavagem de
roupa é descartada diretamente no meio ambiente, trazendo muitos danos.
Por isso, o Governo Federal elaborou um documento chamado Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab). Nesse Plano, estão definidas algumas metas para melhorar a situação do saneamento básico em nosso
país. Para alcançar essas metas, e consequentemente trazer mais qualidade de vida a todos, é necessário
investir duas vezes mais recursos do que é feito atualmente a cada ano.
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Diversos estudos mostram que os investimentos em saneamento básico têm grandes benefícios em muitas
áreas. A Organização Mundial da Saúde afirma que, a cada 1 real que o governo aplica em saneamento, é
possível economizar 4 reais nos serviços de saúde. Isso por que pessoas que bebem água potável adoecem
menos, por exemplo.
Um estudo do Instituto Trata Brasil e da FGV mostra que, quando as redes de esgoto atendem a toda a
população, há um aumento de 13,3% na produtividade de cada trabalhador, como também uma valorização
média de até 18% nos imóveis.
O saneamento básico afeta até mesmo a educação! Crianças em regiões com acesso redes de esgoto
possuem aproveitamento escolar 18% maior.
Portanto, quando a Prefeitura decide investir mais dinheiro no saneamento básico, seja em seu planejamento ou execução, os benefícios são geralmente muito maiores do que o valor investido. E, o mais importante: geram uma melhoria geral em vários aspectos da qualidade de vida da população!
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Fonte: Instituto Trata Brasil (FGV, 2010)
O que é o Plano Municipal de Saneamento Básico?
Além de ter criado o Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab), o Governo Federal determinou que
cada cidade também elaborasse o seu próprio plano. Por isso, cada município deve estudar a sua própria
realidade e construir o seu Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB).
O PMSB se tornou uma condição indispensável para que o município receba recursos federais para investir
no saneamento básico. Isso por que o Plano é uma forma de garantir que a verba será aplicada em ações que
atendam às reais necessidades da população, e o dinheiro público seja gasto da melhor maneira possível.
Essas exigências estão na Lei nº 11.445/2007, conhecida como Marco Legal. De acordo com essa legislação, os Planos devem conter:
I – Descrição detalhada da atual situação do saneamento no município, bem como os seus impactos nas
condições de vida da população;

II - Objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para levar o saneamento básico a todos. Para isso,
é possível dar soluções por etapas, de forma progressiva, observando se são compatíveis e com os demais
planos de outras áreas;
III - Programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as metas, ajustados aos planos
plurianuais dos municípios e aos outros planos governamentais relacionados, identificando possíveis fontes
de financiamento;
IV - Ações para emergências e eventualidades.
Qual o objetivo do Plano Municipal de Saneamento Básico?
O objetivo geral do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) é consolidar os instrumentos de planejamento e gestão relativos ao saneamento. Com isso, pretende-se levar a toda a população o acesso aos
serviços, com qualidade e suficiência no suprimento, proporcionando melhor qualidade de vida e melhores
condições de preservação do meio ambiente.
Para isso, o PMSB deve apontar caminhos para programas, projetos e ações que possam difundir os sistemas de abastecimento de água, redes de esgoto, descarte correto de lixo e sistemas de drenagem para
todas as pessoas que ainda não são assistidas. Tudo isso focando na qualidade, regularidade e igualdade
na prestação dos serviços, que também devem ser ofertados de forma integral e contínua.
Também é importante que os planos de investimentos e os projetos desenvolvidos sejam compatíveis com
o Plano de Saneamento Básico do município. Dessa forma, há melhor utilização das verbas públicas e mais
agilidade em atender às necessidades da população.
Por que o cidadão deve contribuir?
De acordo com o Instituto Trata Brasil, a parceria com a sociedade é fundamental no processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Com a sua participação, é possível conhecer melhor a
realidade do município e, principalmente, discutir os prazos e tarifas dos serviços.
Se bem executado, o planejamento é capaz de promover a garantia na disponibilidade de água, prevenir
doenças, reduzir as desigualdades sociais, preservar o meio ambiente, reduzir acidentes ambientais e desenvolver economicamente o município.
Portanto, é muito importante a presença da população nos eventos de mobilização social que contribuirão
com a elaboração do Plano. Acompanhe no site da Prefeitura e em nossas redes sociais a divulgação oficial
desses encontros!
Como participar?
Se você possui problemas relacionados ao saneamento no seu bairro, sugestões de melhoria, críticas ou
dúvidas, por favor, colabore com a construção do Plano de Saneamento Básico de Vitoria da Conquista!
Para isso, fique atento às datas das oficinas ou envie um e-mail para pmsb@pmvc.com

