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JUSTIFICATIVA

O saneamento básico consiste em um conjunto de serviços, 
infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água 
potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais 
urbanas e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, de acordo com 
a Lei Federal nº 11.445/2007.

Esses serviços públicos devem ser prestados de forma universal, 
devendo contemplar as populações da cidade e do campo. Também é 
necessário atentar para atendimento ao princípio da integralidade, pelo 
qual todos os quatro componentes do saneamento básico devem ser 
assegurados aos cidadãos.

No cenário brasileiro e nordes�no, é grande o déficit dos serviços 
públicos de saneamento básico. Na maioria dos municípios da Bacia do 
Rio São Francisco há ausência ou precariedade desses serviços, 
consis�ndo em um dos principais vetores de degradação, conforme 
diagnos�cado pelo Plano de Recursos Hídricos da Bacia, aprovado pelo 
Comitê de Bacia Hidrográfica do São Francisco (CBHSF).

A saúde e o bem-estar do ser humano estão in�mamente ligadas às 
condições de atendimento adequado às ações e serviços públicos de 
saneamento básico. A saúde é considerada direito fundamental do 
indivíduo sendo dever do Poder Público regulamentar, fiscalizar e 
controlar as ações e serviços públicos de saneamento básico, para 
preservação e melhoria da qualidade de vida, conforme ar�gos 196 e 
197 da Cons�tuição Federal.

Paralelo a isso, os municípios, em sua maioria, não dispõem de 
orçamento que permita a implantação de obras de infraestrutura com 
recursos próprios, além da histórica falta de planejamento na área de 
saneamento básico que tem conduzido a aplicação dos recursos 
disponibilizados a ações pontuais e nem sempre adequadas às 
necessidades e realidades locais.

Nesse sen�do, a Lei Nacional de Saneamento Básico (Lei no 
11.445/2007) estabelece a realização de planejamento, por meio do 
instrumento Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), com 
conteúdos mínimos para a sua elaboração, com efe�vo controle social, 
sendo esse outro princípio fundamental a ser adotado para todas as 
ações na área de saneamento básico. O PMSB deve definir, 
cole�vamente, como dar-se-á o acesso a esses serviços, de que forma e 
com quais prioridades, de modo a a�ngir o atendimento de toda a 
população.

A existência de Plano Municipal de Saneamento Básico é obrigação do 
�tular dos serviços e, após 31 de dezembro de 2017, se torna requisito 
para que o município possa receber recursos do governo federal para as 
ações e serviços públicos de saneamento básico, de acordo com o 
Decreto Federal nº 8.629/2015.

Para que os serviços públicos de saneamento básico possam ser 
prestados de forma adequada torna-se necessário que todas as funções 
de gestão sejam contempladas pelo município com controle social: o 
planejamento, a regulação, a prestação e a fiscalização.

Assim, é premente que todos os municípios da Bacia do São Francisco 
adotem providências, visando elaborar esse instrumento de 
planejamento, por meio do qual o município possa conhecer e discu�r a 
realidade do saneamento básico com a população local e buscar 
soluções para os problemas vivenciados com a par�cipação efe�va da 
população.

Neste sen�do, o Ministério Público de Sergipe (MPSE), o Ministério 
Público Federal em Sergipe (MPF/SE) e o CBHSF realizarão a Caravana 
de Saneamento visando capacitar pessoas dos municípios integrantes 
da Bacia para o processo de elaboração, de forma par�cipa�va, de seus 
Planos Municipais de Saneamento Básico, de acordo com a legislação 
em vigor, apresentando e discu�ndo o processo formal e os conteúdos 
mínimos que devem estar con�dos nos Planos.

Em Sergipe, essa Caravana será desenvolvida através de Oficinas, com 
duração de quatro dias e carga horária de 32h, e um Seminário de 8h, ao 
final, que totalizará uma carga horária de 40h. O Seminário é aberto ao 
público, priorizando-se todos os municípios sergipanos localizados às 
margens do rio São Francisco, com o obje�vo de discu�r com a 
sociedade local, movimentos sociais, en�dades ambientalistas, 
representantes do Poder Público e de Universidades, os principais 
problemas de saneamento básico iden�ficados em cada região e 
possíveis encaminhamentos.

PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA-FPI

A FPI tem como obje�vo diagnos�car os danos ambientais na BHSF e 
adotar medidas preven�vas e de responsabilização dos agentes 
causadores dos danos e ameaças ambientais. O método de trabalho 
tem como foco a ação concentrada, integrada, ar�culada e con�nuada 
de diversos órgãos e en�dades estaduais e federais (MPSE, MPF/SE, 
MPT, CBHSF, IBAMA/SE, SEMARH/SE, ADEMA, SSP/SE, PM/SE, 
SFA/SE, EMDAGRO, FUNASA/SE, DIVISA/SE, PRF/SE, BPRv/PMSE, 
SRTE/SE, CREA/SE, IPHAN, SECULT, UFS, Capitania dos Portos, 
ICMBio, SPU, Polícia Federal, DNPM, Centro da Terra, SEMA, MAX, 
CBM/SE e INCRA).
 
Na úl�ma etapa da FPI em Sergipe realizada entre 20/11/2016 e 
02/12/2016, foi iden�ficado como um dos principais vetores de 
degradação ambiental a ausência ou precariedade do saneamento 
básico, bem como a insuficiência de Planos Municipais de Saneamento 
Básico elaborados. Assim, fica evidente a necessidade de 
enfrentamento da problemá�ca e a conveniência da “Caravana do 
Saneamento na Bacia do São Francisco”.

PROJETO NASCENTES DO SÃO FRANCISCO

Em somação de esforços à melhoria da qualidade da água por meio do 
saneamento básico, o “Projeto Nascentes do São Francisco”   busca 
aumentar a quan�dade desse valioso recurso hídrico, através da 
recuperação e preservação das áreas de preservação permanente 
(APPs) e áreas de reserva legal (ARLs) nas propriedades rurais do Estado 
de Sergipe.
Trata-se de uma inicia�va des�nada a fomentar uma polí�ca pública 

permanente nos municípios sergipanos para, em conjunto com a 
sociedade civil, mais especificamente com os proprietários rurais, 
seja realizada a gestão solidária e harmônica das Florestas e dos 
Recursos Hídricos. Para tanto, conta com a parceria de vários 
órgãos e en�dades para a realização de a�vidades de cercamento, 
reflorestamento, construção de barraginhas e estradas ecológicas, 
educação ambiental, estudos socioambientais, monitoramento 
quali-quan�ta�vo e etc.

O referido Projeto idealizado pelo MP/SE e financiado e executado 
pelo CBHSF e a Agência Peixe Vivo, além de parcerias com diversas 
ins�tuições (SEMARH, EMDAGRO, UFS, CHESF, INCRA e 
CODEVASF), conta com um projeto-piloto em execução no 
município de Canindé de São Francisco (Vencedor em 1o Lugar no 
Edital da ANA) , com aprovação de sua ampliação para Japaratuba, 
Pacatuba, Brejo Grande, Ilha das Flores e Japoatã.

OBJETIVOS

I. Contribuir para a sensibilização e capacitação da comunidade e do 
Poder Público Municipal acerca da importância do saneamento 
básico, como elemento essencial para a garan�a de uma vida digna e 
saudável.
II. Difundir a legislação aplicada à polí�ca de saneamento básico no 
Brasil e em Sergipe e suas atualizações, bem como esclarecer as 
atribuições de competência dos municípios e que são passíveis de 
responsabilidade nas esferas civil, administra�va e criminal.
III. Esclarecer a importância e obrigatoriedade da elaboração de 
Planos Municipais de Saneamento Básico, bem como os conteúdos 
mínimos que os Planos devem conter e o processo para sua 
elaboração, de acordo com a legislação.
IV. Buscar a construção par�cipa�va da polí�ca municipal de 
saneamento básico, captando a contribuição da sociedade civil, de 
representantes de en�dades civis organizadas e de diferentes atores 
das Prefeituras Municipais.
V. Discu�r sobre a realidade da Bacia do São Francisco, enfa�zando a 
situação das obras de esgotamento sanitário com recursos do 
programa de Revitalização de Bacias do governo federal.
VI. Mostrar que a implantação do sistema ou de soluções de 
esgotamento sanitário é um direito fundamental de toda a 
comunidade e que esta deve acompanhar as medidas adotadas para a 
sua construção e posterior operação, colaborando no que lhe couber.
VII. Propiciar o desenvolvimento do pensamento crí�co, capaz de 
conduzir ações de transformação para uma sociedade mais justa dos 
pontos de vista social e ambiental.
VIII. Aproximar a comunidade das ações do Poder Público, colocando-
a na posição de agente e não somente de receptora de serviços.
XI. Assegurar o controle social, dialogando com os diversos atores 
sobre essa prá�ca.

PÚBLICO

O público das Oficinas será composto por Promotores de Jus�ça com 
atuação na área de Meio Ambiente, Servidores e Técnicos dos órgãos 
com atuação na FPI, bem como Prefeituras Municipais, com sua 
equipe técnica diretamente envolvida com a temá�ca, conselheiros de 
meio ambiente, de saúde e das cidades, representantes da Deso, 
Codevasf, Universidades, movimentos populares, sociais e sindicais e 
en�dades ambientalistas.


