
PLANO DIRETOR DE MONTES CLAROS

DIRETRIZES DE INFRAESTRUTURA - SANEAMENTO

PROPOSTAS DE DIRETRIZES

DIRETRIZES GERAIS DE SANEAMENTO

I  -  Garantir  a  universalização  dos  serviços  de  saneamento no  Município,  tanto  de  forma  quantitativa  como  qualitativa,  acompanhando  as

tendências de crescimento do mesmo;

II – Assegurar a integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento

básico, propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados;

III – Prestar os serviços   de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente;

IV – Promover a articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de 

proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o 

saneamento básico seja fator determinante;

V – Garantir a eficiência e sustentabilidade econômica; 

VI - Utilizar de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas;

VII – Garantir segurança, qualidade e regularidade nos serviços prestados;   

VIII – Promover a integração das infraestruturas e serviços, com a gestão eficiente dos recursos hídricos;

IX – Garantir a transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados, bem como o controle social;

X – Dotar o município de agência reguladora dos serviços de saneamento, com a finalidade de exigir que todos os serviços públicos de saneamento 

sejam prestados em condições adequadas.

ABASTECIMENTO DE ÀGUA

I -  Manter atualizado um cadastro da rede de água existente;

II – Promover ações para o abrandamento da água distribuída à população, com a tecnologia disponível;



III – Manter permanente monitoramento e eliminação das perdas nas redes de distribuição de água;

IV – Implementar nos Distritos sistemas de tratamento de água, adequar os reservatórios e a rede de distribuição, como instalar hidrômetros;

Garantir o abastecimento de água em consonância com o programa de universalização dos serviços;

V. Garantir a reservação de água tratada de forma a atender a premissa de 1/3 do consumo diário (dia de maior consumo);

VI. Garantir a qualidade de atendimento ao usuário, com respeito a prazos estabelecidos;

VII.  Garantir a qualidade dos produtos (atendimento ao padrão de potabilidade da água distribuída definido pela Portaria n.º 2.914/2011 do Ministério 

da Saúde e ou/ legislações vigentes;

VIII. Garantir a continuidade e regularidade nos serviços prestados à população;

IX. Assegurar a hidrometração, com manutenção de, no mínimo, 99% do total de ligações dotadas

com hidrômetro em condições de leitura;

X – Promover a proteção dos mananciais fontes de abastecimento público de água, inclusive co a recuperação da mata ciliar.

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

I - Garantir a expansão da rede de esgoto em consonância com o programa de universalização dos serviços;

II. Eliminar as ligações de águas pluviais em redes coletoras de esgotos sanitários;

III. Eliminar as ligações de esgotos sanitários nas redes de drenagem de águas pluviais, quando houver redes separadoras;

IV - Garantir a qualidade de atendimento ao usuário, com respeito a prazos estabelecidos;

V -  Garantir a qualidade dos produtos (atendimento aos padrões de lançamento – Resolução CONAMA n.º 357/05, Resolução CONAMA n.º 430/11 e 

COPAM/CERH-MG nº1); e ou legislações vigentes;

VI - Garantir a continuidade e regularidade no atendimento;

VII – Implantar um sistema público de esgotamento sanitário nos serviços prestados à população;

VIII - Implantar programa/serviço de apoio à instalação e manutenção de sistemas individuais de tratamento de esgoto, onde não houver sistema 

coletivo;

IX – Promover a coleta e tratamento adequado de todo esgoto no município, e exigir a devida filtragem e cumprimento dos parâmetros ambientais para 

seu lançamento em mananciais.

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

I – Elaborar um Plano Diretor de Drenagem Urbana;

II – Criar um cadastro georreferenciado da rede de drenagem existente;

III – Promover a reposição da microdrenagem existente, com sua adequação às necessidades atuais, tendo em vista a expansão da ocupação urbana no 

município;

IV – Criar uma política de incentivo à reservação e infiltração das águas pluviais nas construções públicas e privadas;



V - Implantar sistemas de drenagem, em áreas já urbanizadas e com problemas de inundações;

VI - Recuperar e realizar a manutenção periódica dos canais de macrodrenagem já implantados, que exercem função importante para a regulação das 

vazões na área urbana.

 


