
 

SANEAMENTO AMBIENTAL 

Sob o tema "Quem muda as cidades somos nós: Reforma Urbana já!", a 5ª Conferência 

Municipal do Recife tem como principal finalidade avançar na construção da Política Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e, a partir dela, apontar prioridades de atuação da Prefeitura da Cidade do 

Recife. Em alinhamento com o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, para efeitos dessa 

Conferência entende-se como Saneamento Ambiental a disponibilidade de abastecimento de água 

potável, esgotamento sanitário (coleta, tratamento e destinação final), gestão de resíduos sólidos 

urbanos (coleta, tratamento e disposição final), manejo de águas pluviais urbanas e controle de 

enchentes.  

1. DESAFIOS A SUPERAR 

1.1 Para assegurar a regularidade, universalidade e qualidade dos serviços de saneamento ambiental, 

com redução dos impactos ao meio ambiente e garantia de qualidade de vida aos cidadãos (ã) devem-se 

priorizar as seguintes questões:  

 

a) A integração dos serviços do saneamento ambiental constitui uma premissa para garantir 

melhorias na prestação dos serviços. Como assegurar a integração desta política considerando 

as instancia federativas estaduais e municipais?  

b) Quais as prioridades para garantir a universalidade e qualidade dos serviços de abastecimento 

de água, esgotamento sanitário, limpeza públicas?  

c) Como assegurar a gestão de qualidade dos sistemas de esgotamento sanitários existentes e  dos 

novos a serem implantados na  cidade do Recife?   

d) O Plano municipal de Saneamento Básico (Art. 19 da Lei Federal 11.445/2007) e o Plano Setorial 

de Macrodrenagem (artigo 61 do Plano Diretor da Cidade do Recife) indicarão objetivos, metas, 

programas e projetos de intervenções estruturais, medidas de controle, monitoramento e 

critérios para o uso do solo compatível com os serviços de saneamento integrado.  Como 

assegurar a integração, implantação e gestão sustentável desses Planos?  

e)  A ação integrada para o tratamento dos resíduos sólidos considerando a limpeza urbana; 

educação ambiental; redução, reutilização, coleta seletiva com inclusão dos catadores de 

materiais recicláveis; tratamento e disposição final adequada dos resíduos constituem uma 

premissa da Política Nacional para a gestão desses serviços no âmbito municipal. Sobre esta 

questão quais as prioridades que devem ser tomadas para implantação desta política na cidade 

do Recife?  

 

 


