PROGRAMAS

P3 - PROGRAMA DE GESTÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PRÓ-ESGOTOS

Nome

Descrição

Visa promover o aumento da
qualidade da gestão do serviço de
esgotamento sanitário no
Município, por meio da
estruturação e aprimoramento dos
serviços, em atendimento aos
princípios da Lei Federal
11.445/2007 - que estabelece as
diretrizes nacionais para o
saneamento básico e para a
política federal de saneamento
básico

PROJETOS
Código

06

Nome

Projeto de
Gerenciamento do
Sistema de Esgotamento
Sanitário

AÇÕES
Descrição

Elaborar estudos e projetos de engenharia,
melhorar o desempenho operacional, ampliar
as unidades do sistema de esgotamento
sanitário e modernizar o nível de eficiência
operacional

Código

Ações propostas

A301

Captar recursos e executar obras e projetos
da Fase 2.

A 302

Descrição

Prazo

Responsável

Executar obras e projetos pertinentes à Fase 2 com recursos a serem adquiridos. São eles:
subsistema Norte: CT01 – Barbosa Lage, CT03 –GAC e IP1 – 01; subsistema Reversão: CT10 –
Milho Branco e IP2 – 01/02/03/04; subsistema Grama: CT – Grama; sistema Barreira do Triunfo –
Ampliação ETE Barreira do Triunfo e rede coletora de esgotos.

Curto prazo
(2014 a 2017)

SEPLAG/Cesama

Elaborar programa para recebimento de
efluentes não domésticos.

Elaborar programa de recebimento de efluentes não domésticos a ser oferecido aos usuários não
domésticos como, por exemplo, indústrias, que queiram lançar seus efluentes na rede pública de
esgotamento sanitário. Assim sendo, o usuário não doméstico que optar por esta forma de
destinação dos seus efluentes deverá seguir o que rege o referido programa cujo objetivo está em
reduzir os riscos dos trabalhadores da Cesama responsáveis pela manutenção do sistema, proteger
as redes como um todo, assegurar a qualidade do efluente que seguirá para as ETEs e possibilitar o
reuso do efluente final das ETEs.

Curto prazo
(2014 a 2017)

Cesama

A303

Automatizar e instrumentalizar o sistema de
esgotamento sanitário.

Elaborar estudos e projetos, e a implantação do sistema de automação de instrumentação via rádio
das estações elevatórias e estações de tratamento de esgotos.

Curto prazo
(2014 a 2017)

Cesama

A 304

Captar recursos e executar obras e projetos
da Fase 3.

Executar obras e projetos pertinentes à Fase 3 com recursos a serem adquiridos. São
eles:subsistema Norte: CT08 – Ponte Preta; subsistema Reversão: CT12 – Fábrica; subsistema
Ipiranga: CT – Ipiranga e CT – São Geraldo; subsistema Retiro: sistema completo; distritos.

Curto prazo
(2014 a 2017)

SEPLAG/Cesama

A 305

Criar programa para a substituição de fossas
negras ou construídas de forma incorreta na
zona rural e no entorno de mananciais.

Criar programa voltado à conscientização da população quanto ao uso de fossas construídas de
forma irregular/incorreta na área rural e no entorno de mananciais, bem como promover e orientar
quanto à maneira correta de construção desses dispositivos.

Curto prazo
(2014 a 2017)

Cesama

A 306

Atualizar o Plano Diretor de Esgotamento
Sanitário.

O Plano Diretor de Esgotamento Sanitário, elaborado em 1986, deverá ser atualizado de acordo com
as características do sistema existente e da população a ser atendida.

Médio prazo
(2014 a 2021)

Cesama

A 307

Substituir rede

Substituir redes obsoletas e de sistema unitário

Longo prazo
(2014 a 2033)

Cesama

A 308

Substituir sistema estático de esgotamento
sanitário pelo sistema dinâmico nos distritos.

Substituir o sistema estático pelo dinâmico de esgotamento sanitário em áreas onde aquele sistema
estiver implantado, visando à melhoria desse serviço e aumentando a qualidade de vida da
população.

Médio prazo
(2014 a 2021)

Cesama

A 309

Implantar redes e ligações para expansão
vegetativa da zona urbana visando manter a
universalização do sistema.

Para a expansão vegetativa em longo prazo, deve-se considerar os estudos e projetos existentes e o
déficit de redes coletoras no período de referência.

Longo prazo
(2014 a 2033)

Cesama

