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Plano Municipal de Saneamento Básico 

 

O município de Elói Mendes finalizou em março de 2015 o Plano Municipal de 

Saneamento Básico. O Plano insere-se no contexto da Lei Federal nº 11.445, de 5 de 

janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para 

a Política Federal de Saneamento Básico. 

O município iniciou sua mobilização para a elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico no ano de 2011, quando firmou convênio com a Fundação Nacional 

de Saúde (FUNASA), e, no final do ano de 2013 realizou a contratação da empresa de 

consultoria Alfa Consultoria e Empreendimentos após realização de processo licitatório.  

 Para a elaboração do referido plano os trabalhos foram desenvolvidos com o 

esforço conjunto da empresa consultora e do município, envolvendo de maneira 

articulada os responsáveis pela formulação das políticas públicas municipais e pela 

prestação dos serviços de saneamento básico do município. 

Em 2014, o município de Elói Mendes, através de decreto criou o comitê de 

coordenação e o comitê executivo para coordenação e operacionalização do processo de 

elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, e através de Portarias, designou 

membros para comporem estes comitês. 

Neste mesmo ano, o município iniciou a elaboração do diagnóstico com o 

desenvolvimento de um planejamento estratégico visando programas e ações que tratem 

da política pública municipal de saneamento básico. 

A elaboração do plano contou com a participação efetiva de representantes da 

prefeitura, concessionárias de serviços e sociedade civil, através de audiências nas quais 

os mesmos, tiveram a oportunidade de expor qual eram suas reais necessidades, a fim de 

que os documentos quando consolidados, conjugassem a vontade de todos os 

envolvidos nas quatro áreas do saneamento: abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos. 

Foram disponibilizados para consulta pública no mês de fevereiro os relatórios 

elaborados em versões preliminares, onde estes podiam se alterados, frente a sugestões. 
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No momento, estamos disponibilizando todos os relatórios elaborados e 

aprovados, em versão final, após Conferência realizada em 23/03/2015, no Club Elói 

Mendes. 

Informamos que o Relatório Final engloba um resumo de todos os relatórios 

apresentados. 

A minuta de Lei será posteriormente encaminhada à Câmara de Vereadores para 

aprovação. 

 

 

 

 

Elói Mendes, 10 de abril de 2015. 

 


