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APRESENTAÇÃO 

 
Conforme exigências previstas na Lei Federal n° 11.445/2007, regulamentada pelo 

Decreto n° 7.217/2010, e na Lei nº 12.305/2010, regulamentada pelo Decreto nº 

7.404/2010, fica o Município de Itapema obrigado a elaborar o Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB), assim como, o Plano Municipal de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos (PMGIRS). Como o § 1º do Artigo 19 da Lei nº 12.305/2010 

permite a elaboração em documento único do PMGIRS e do PMSB, será aqui 

apresentado o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Itapema, 

incluindo o conteúdo mínimo do PMGIRS exigido na Lei nº 12.305/2010.  

Tal Plano será um requisito prévio para que o município possa ter acesso aos 

recursos públicos não onerosos e onerosos para aplicação em ações de 

saneamento ambiental, nas áreas de abastecimento de água, de esgotamento 

sanitário, de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, bem como, de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos. 

O Plano possui, dentre seus objetivos, realizar a complementação e revisão dos 

estudos realizados pelo Instituto Çarakura no ano de 2010, referentes ao 

planejamento nos setores de abastecimento de água, esgotamento sanitário e 

manejo de resíduos sólidos, uma vez que estes não foram conclusivos quanto ao 

atendimento dos itens mínimos da Lei 11.445/2007 e da Lei 12.305/2010. Além 

disso, os referentes estudos não abordaram o componente relativo à drenagem 

urbana e manejo de águas pluviais 

De acordo com o Contrato n°091/2013 e Edital Tomada de Preços n°02.001.2013, 

caberá a Empresa PREMIER ENGENHARIA E CONSULTORIA SS LTDA a 

elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Itapema. 

O presente Plano é composto de 6 (seis) produtos, assim discriminados: 

Produto 1 – Relatório com o Plano de Trabalho Ajustado; 

Produto 2 – Relatório contendo a Caracterização do Município; 

Produto 3 – Relatório contendo o Diagnóstico dos Serviços de Saneamento Básico 

do Município; 
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Produto 4 - Relatório contendo o Prognóstico dos Serviços de Saneamento Básico 

do Município; 

Produto 5 – Relatório contendo a Versão do Preliminar do Plano Municipal de 

Saneamento Básico; 

Produto 6 – Relatório contendo a Versão Final do Plano Municipal de Saneamento 

Básico. 

O presente documento - Produto 6 - tem como finalidade apresentar o Relatório 

contendo a Versão do Final do Plano Municipal de Saneamento Básico, sendo este 

dividido em cinco volumes: 

Volume I: Caracterização do Município; 

Volume II: Diagnóstico dos serviços de saneamento básico; 

Volume III: Prognóstico dos serviços de saneamento básico; 

Volume IV: Peças Gráficas / Memoriais de Cálculo relativos aos Serviços de 

Saneamento Básico / ART’s; 

Volume V: Mobilização Social / Proposta de Projeto de Lei. 
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1 DADOS GERAIS DO MUNICÍPIO 

O Município de Itapema está localizado no litoral centro-norte do Estado de 

Santa Catarina (ver Figura 1), fazendo divisa com os municípios de Balneário 

Camboriú, Camboriú, Porto Belo e Tijucas. A sede municipal encontra-se a 

uma latitude 27º 05’ 25”S e longitude 48º 36’ 41”W de Greenwich, estando a 

uma altitude de 2 metros acima do nível do mar. Segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), a área do Município de Itapema é de 57,803 

km². 

Itapema limita-se ao norte com o Município de Balneário Camboriú; ao sul, com 

o Município de Porto Belo; a oeste, com o Município de Camboriú; a sudoeste, 

com o Município de Tijucas; e a leste, com o Oceano Atlântico. O município 

possui aproximadamente 7 km de orla marítima, composta por quatro praias: a 

Praia da Mata de Camboriú, a da Ilhota, a Praia do Cabeço ou Grossa e a de 

Itapema, a qual é dividida em Canto da Praia, Praia do Centro e Meia Praia. 
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Figura 1 – Localização do Município de Itapema 
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2 OCUPAÇÃO E FORMAÇÃO HISTÓRICA 

A partir de meados do século XVIII, povoadores açorianos começaram a 

chegar ao litoral catarinense, a partir da Baía de Porto Belo. Distante mais de 

8.000 quilômetros de Santa Catarina, os açorianos, que emigraram para o 

Brasil em meados do século XVIII (entre 1748-1756), têm suas origens nas 

ilhas Terceira, São Jorge, Pico, Faial, Graciosa e São Miguel. Os açorianos já 

alocados nas comunidades de São Miguel e Santo Antônio foram os 

responsáveis pelo povoamento da Baía de Porto Belo, onde ajudaram a fundar 

a Freguesia de Porto Belo em 18 de dezembro de 1824, depois transformada 

em vila, em 13 de outubro de 1832. 

Os açorianos continuaram, nos anos posteriores a sua vinda, sua tarefa 

povoadora, expandindo-se para além da fronteira estadual. Os terrenos de 

suas moradias obedeciam ao modelo açoriano do litoral, ou seja, em forma de 

"espinha de peixe", onde, em perpendicular a uma via central, se estendiam, 

originando uma área retangular. Essa área, com os casamentos dos filhos, ia 

se subdividindo, organizando a família no interior desta área estreita e 

comprida. 

A primeira denominação de Itapema foi Vila de Santo Antônio de Lisboa ou 

Tapera, termo que estava relacionado ao modelo de suas moradias. Sua 

economia baseava-se na subsistência, sendo a pesca no litoral, além do plantio 

da mandioca e a produção da farinha, aliados a outros produtos como o milho, 

o feijão, o café, o arroz e a melancia. 

O crescimento demográfico até meados do século XIX foi lento. A partir do fim 

deste mesmo século, Itapema recebeu imigrantes de origem alemã, italiana e 

espanhola, que logo acabaram mesclando-se à população de origem açoriana. 

A primeira fase do município se estendeu do período em que era qualificado 

como arraial até 1915. A condição de arraial não tinha nenhum prestígio 

político-administrativo, ficando subordinado à sede da freguesia a qual 

pertencia, representada nesse momento por Porto Belo. A sede do arraial, 

conhecido como Vila de Santo Antônio de Lisboa ou Tapera, localizava-se no 

http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7ores
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bairro hoje identificado como Canto da Praia, bairro esse que ainda hoje abriga 

a maioria dos descendentes dos primeiros povoadores do município, 

carregando consigo as tradições locais. 

Com o aumento populacional em consonância com o aumento da importância 

econômica, Itapema foi elevada à categoria de distrito de paz (freguesia), em 2 

de janeiro de 1915, através da Lei Municipal n° 28 da Câmara de Porto Belo. 

Durante a fase de distrito, recebeu o nome de Itapema no ano de 1924, sendo 

incorporado ao Município de Camboriú. Porto Belo perdeu o status de 

município, sendo anexado a Tijucas. Em 1926 Porto Belo volta a ser 

emancipado, anexando novamente Itapema ao seu município (BRASIL / IBGE, 

2013). 

Algumas décadas depois, Olegário Bernardes, então vereador de Porto Belo e 

representante do Distrito de Itapema, elaborou um projeto de lei, aprovado por 

lei estadual em 28 de fevereiro de 1962, criando o Município de Itapema. Osni 

dos Santos foi o primeiro prefeito da cidade, nomeado em 21 de abril de 1962, 

pelo então governador Celso Ramos (BRASIL / IBGE, 2013). 
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3 DIVISÃO/OCUPAÇÃO TERRITORIAL 

De acordo com a legislação municipal (Lei nº 28/1978, Lei nº 20/1981, Lei nº 

1.742/2000 e Lei nº 2.279/2004), existem 11 bairros que compõem a zona 

urbana do município. A seguir é apresentada a relação desses bairros e as 

respectivas limitações. 

 

BAIRRO CENTRO 

Zona central da cidade, limitando-se pelas seguintes confrontações: 

NORTE: Rua Carlos Romeu dos Santos 

SUL: Ribeirão dos Oliveiras 

LESTE: Oceano Atlântico 

OESTE: BR-101 

BAIRRO CANTO DA PRAIA 

Zona norte da cidade, limitando-se pelas seguintes confrontações: 

NORTE: Pedra do Engodo, acompanhando a vertente dos morros 

SUL: Rua Carlos Romeu dos Santos 

LESTE: Oceano Atlântico 

OESTE: BR-101 

BAIRRO ILHOTA 

Extremo norte da cidade, limitando-se pelas seguintes confrontações: 

NORTE: Divisa de Balneário de Camboriú (Ponta da Mata)  

SUL: Pedra do Engodo, acompanhando a vertente dos morros 

LESTE: Oceano Atlântico 

OESTE: Vertente dos morros 

 



 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPEMA/SC 

 

 16 

BAIRRO SERTÃOZINHO  

Zona norte da cidade, limitando-se pelas seguintes confrontações: 

NORTE: Vertente dos Morros 

SUL: Estrada do Morro do Encano 

LESTE: BR-101 

OESTE: Vertente dos Morros 

BAIRRO ALTO DO SÃO BENTO  

Zona norte da cidade, a oeste da BR-101, limitando-se pelas seguintes 

confrontações: 

NORTE: Estrada do Morro do Encano 

SUL: Estrada do Areal, até a Estrada da Olinda, seguindo o caminho até a 

estrada do Morro do Encano.  

LESTE: BR-101 

OESTE: Estrada da Olinda 

BAIRRO CASA BRANCA 

Zona oeste da cidade, a Oeste da BR-101, limitando-se pelas seguintes 

confrontações: 

NORTE: Estrada do Areal, até o caminha da Olinda, daí seguindo até a Estrada 

do Morro do Encano 

SUL: Rua Rodolfo Adão Manarick 

LESTE: BR-101 

OESTE: Vertente dos Morros 

BAIRRO VÁRZEA  

Zona oeste da cidade, a oeste da BR-101, limitando-se pelas seguintes 

confrontações: 

NORTE: Rua Rodolfo Adão Manarick 
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SUL: Estrada do São Paulo 

LESTE: BR-101 

OESTE: Vertente dos Morros 

BAIRRO TABOLEIRO DOS OLIVEIRAS 

Zona oeste da cidade, a oeste da BR-101, limitando-se pelas seguintes 

confrontações: 

NORTE: Estrada do São Paulo 

SUL: Vertente do Morro dos Oliveiras 

LESTE: BR-101 

OESTE: Estrada do São Paulo 

BAIRRO MORRETES 

Zona sul da cidade, a leste e a oeste da BR-101, limitando-se pelas seguintes 

confrontações: 

NORTE: Ribeirão dos Oliveiras 

SUL: Riacho do Sertão, até a BR-101 

LESTE: Oceano Atlântico 

OESTE: Vertente do Morro dos Oliveiras 

BAIRRO MEIA PRAIA 

Zona sul da cidade, a leste da BR-101, limitando-se pelas confrontações: 

NORTE: Morro do Castelinho e Rua 203 

SUL: Rio Perequê 

LESTE: Oceano Atlântico 

OESTE: BR-101 
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BAIRRO LEOPOLDO ZARLING 

Extremo sul da cidade, a oeste da BR-101, limitando-se pelas seguintes 

confrontações:  

NORTE: Estrada do Sertão, lado esquerdo, até o Rio da Fita 

SUL: Rio Perequê 

LESTE: BR-101 

OESTE: Rio da Fita 

 

Além dos 11 bairros supracitados, ficam denominados de Areal e São Paulo as 

comunidades rurais situadas a oeste da BR-101, após os bairros Várzea, Casa 

Branca e Taboleiro dos Oliveiras. 

O Anexo 1 do Volume IV apresenta um mapa com a divisão do Município de 

Itapema em área urbana e área rural. O uso e a ocupação do solo no município 

pode ser visualizado no mapa constante no Anexo 2 do Volume IV. 
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4 DEMOGRAFIA 

4.1 EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RURAL, URBANA E TOTAL 

O quadro a seguir apresenta a evolução populacional do Município de Itapema 

(áreas urbana e rural) de 1980 a 2010, de acordo com os censos populacionais 

efetuados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

 

Quadro 1– População urbana, rural e total 

ANO 
POPULAÇÃO (HABITANTES) 

URBANA RURAL TOTAL 

1980 5.274 1.311 6.585 

1991 11.248 928 12.176 

2000 24.781 1.088 25.869 

2010 44.659 1.138 45.797 

            Fonte: BRASIL / IBGE. 

 

De acordo com o último Censo Demográfico do IBGE, a população de Itapema 

contava em 2010 com 45.797 habitantes, sendo 44.659 residentes na área 

urbana e 1.138 residentes na área rural. 

Pelos dados do Quadro 1 verifica-se que a população total de Itapema cresceu 

significativamente entre os anos de 1980 e 2010. O aumento do número de 

habitantes ocorreu basicamente na área urbana do município. 

4.2 TAXAS DE CRESCIMENTO POPULACIONAL 

A evolução das taxas de crescimento anual da população urbana, rural e total 

do Município de Itapema entre os anos de 1980 e 2010 é mostrada no Quadro 

2, com base nos dados do IBGE. 
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Quadro 2- Taxa geométrica de crescimento anual da população urbana, rural e total 

PERÍODO 
TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DA POPULAÇÃO (%) 

URBANA RURAL TOTAL 

1980 / 1991 7,13 -3,09 5,75 

1991 / 2000 9,17 1,78 8,73 

2000 / 2010 6,07 0,45 5,88 
             Fonte: BRASIL / IBGE. 

 

Observa-se que as taxas de crescimento da população urbana são 

ligeiramente superiores as taxas de crescimento populacional total do 

município nos períodos considerados. No que se refere à área rural constata-se 

pequenas oscilações no número de habitantes, com alguns períodos de 

acréscimo populacional e outro de decréscimo. 

4.3 DISTRIBUIÇÃO POPULACIONAL POR SEXO 

O quadro a seguir apresenta a distribuição da população de Itapema por sexo, 

de acordo com Censo Demográfico do IBGE realizado no ano de 2010. 

 

Quadro 3– Distribuição da população por sexo 

Sexo 
ÁREA DO MUNICÍPIO 

Urbana Urbana (%) Rural Rural (%) Total Total (%) 

Homens 21.826 48,9 565 49,6 22.391 48,9 

Mulheres 22.833 51,1 573 50,4 23.406 51,1 

Total 44.659 100,0 1.138 100,0 45.797 100,0 

Fonte: BRASIL / IBGE, 2010. 

 

Observa-se que a população feminina é maior que a população masculina na 

área do município, tanto na zona urbana como na zona rural. 
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Figura 2 – Distribuição da população por sexo 

 

4.4 DISTRIBUIÇÃO POPULACIONAL POR SEXO E FAIXA ETÁRIA 

O Quadro 4 apresenta a distribuição da população de Itapema por sexo e por 

faixa etária, de acordo com Censo Demográfico do IBGE realizado no ano de 

2010. 

 

Quadro 4– Distribuição da população por sexo e faixa etária 

Faixa Etária 

SEXO 

Homens Homens (%) Mulheres 
Mulheres 

(%) 
Total Total (%) 

0 -4 1.559 6,96% 1.485 6,34% 3.044 6,65% 

5-9 1.624 7,25% 1.604 6,85% 3.228 7,05% 

10-19 4.009 17,90% 3.917 16,74% 7.926 17,31% 

20-29 4.031 18,00% 4.139 17,68% 8.170 17,84% 

30-39 3.622 16,18% 3.811 16,28% 7.433 16,23% 

40-49 3.080 13,76% 3.382 14,45% 6.462 14,11% 

50-59 2.349 10,49% 2.697 11,52% 5.046 11,02% 

60 anos ou mais 2.117 9,45% 2.371 10,13% 4.488 9,80% 

Total 22.391 100,00% 23.406 100,00% 45.797 100,00% 

Fonte: BRASIL / IBGE, 2010. 
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Observa-se que a população com faixa etária entre 20 e 29 anos é 

representativa (17,84%) na área do município, sendo que o número de 

mulheres com essa faixa etária é ligeiramente superior ao número de homens. 
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Figura 3 – Distribuição da população por sexo e faixa etária 

 

4.5 OCUPAÇÃO URBANA E DENSIDADE DEMOGRÁFICA 

Segundo o último censo feito pelo IBGE, a população de Itapema contava em 

2010 com 45.797 habitantes, sendo 44.659 residentes na área urbana e 1.138 

residentes na área rural do município. Esses números apontam uma taxa de 

urbanização de 97,5%, superior as taxas registradas nos anos de 2000, 1991 e 

1980. 

No tocante a densidade demográfica, observa-se um acréscimo significativo 

entre o período 1980 / 2010. O Quadro 5 exibe a taxa de urbanização do 

município e a densidade demográfica para os anos de 1980, 1991, 2000 e 

2010. 
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Quadro 5 – Taxa de urbanização e densidade demográfica 

ANO 
TAXA DE URBANIZAÇÃO 

(%) 

DENSIDADE 
DEMOGRÁFICA 

(HAB/Km
2
) 

1980 80,1 113,9 

1991 92,4 210,6 

2000 95,8 447,5 

2010 97,5 792,3 

                           Fonte: BRASIL / IBGE.
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5 ECONOMIA 

A base econômica do município é o turismo. No entanto, destacam-se ainda 

outras atividades econômicas, tais como: a construção civil; a pesca artesanal, 

que historicamente é uma das principais atividades e hoje atende basicamente 

o mercado local; a agricultura, tipicamente de subsistência; e a pecuária, 

explorada por pequenos proprietários, atendendo o mercado local. 

5.1 AGRICULTURA 

Nas propriedades rurais do município desenvolvem-se predominantemente 

cultivos agrícolas temporários, destacando-se o plantio de arroz, mandioca e 

milho. No âmbito das culturas permanentes, sobressaem os cultivos de banana 

e palmito. 

O Quadro 6 apresenta a quantidade produzida, a área plantada e o rendimento 

dos produtos agrícolas das lavouras temporárias, segundo o tipo de produto 

cultivado, ao passo que o Quadro 7 mostra as mesmas informações para os 

produtos das lavouras permanentes. 

 

Quadro 6 – Quantidade produzida, área plantada e rendimento dos produtos agrícolas da 
lavoura temporária 

Produto* Quantidade (Toneladas) Área Plantada (ha) Rendimento (Kg/ha) 

Arroz 2.400 300 8.000 

Mandioca 1.000 50 20.000 

Milho 50 20 2.500 

       Fonte: BRASIL / IBGE / SIDRA – Produção Agrícola Municipal 2011. 

 

Quadro 7 – Quantidade produzida, área plantada e rendimento dos produtos agrícolas da 
lavoura permanente 

Produto* Quantidade (Toneladas) Área Plantada (ha) Rendimento (Kg/ha) 

Banana 30 6 5.000 

Palmito 16 2 8.000 

       Fonte: BRASIL / IBGE / SIDRA – Produção Agrícola Municipal 2011. 
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5.2 PECUÁRIA 

Na pecuária, explorada por pequenos proprietários, destacam-se os rebanhos 

de bovinos, suínos, vacas ordenhadas, galinhas e galos, frangas, frangos e 

pintos. Quanto aos produtos de origem animal, destacam-se o leite de vaca e 

ovos de galinha. Os dados apresentados no Quadro 8 indicam o efetivo dos 

rebanhos na área do município. 

 

Quadro 8 – Efetivo dos rebanhos, em cabeças 

Rebanho Produção (cabeças) 

Bovinos 1.280 

Bubalinos 46 

Caprinos 46 

Coelhos 116 

Equinos 92 

Galinhas 1.267 

Galos, Frangas, Frangos e Pintos 1.303 

Muares 7 

Ovinos 140 

Suínos 430 

Vacas Ordenhadas 440 

          Fonte: BRASIL / IBGE / SIDRA – Pesquisa Pecuária Municipal 2011. 

 

5.3 SILVICULTURA 

A produção silvícola no município encontra-se apresentada no Quadro 9. 

Conforme se pode observar, são apenas dois produtos: a lenha e o carvão 

vegetal.  

 

Quadro 9 – Quantidade produzida na silvicultura, por tipo de produto 
Produto Quantidade produzida Unidade 

Lenha 3.240 m³ 

Carvão Vegetal 17 Tonelada 

Fonte: BRASIL / IBGE / SIDRA – Produção da Silvicultura 2011. 
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5.4 TURISMO 

A economia do município é baseada no turismo, que teve avanço a partir da 

década de 1970. Na década de 1980, Itapema virou polo turístico, 

impulsionando a indústria da construção civil. Itapema está entre os cinco 

destinos mais visitados de Santa Catarina, possuindo uma das melhores 

infraestrutura de praia do Estado. Durante o verão, a população local 

compartilha a cidade com quase 500 mil turistas. O município também 

apresenta vocação natural para o ecoturismo e o turismo de aventura. Na 

região, há trilhas em meio à vegetação nativa, nascentes de rios e cascatas 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA, 2013). 
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6 INFRAESTRUTURA 

6.1 ENERGIA ELÉTRICA 

O fornecimento de energia elétrica na área do Município de Itapema é de 

responsabilidade das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – CELESC, 

empresa de economia mista do Estado de Santa Catarina. 

O quadro a seguir apresenta a evolução no número de consumidores de 

energia elétrica no Município de Itapema entre os anos de 2006 e 2009. 

 

Quadro 10 – Número de consumidores de energia elétrica 

Ano Número de Consumidores 

2006 27.248 

2007 28.553 

2008 29.592 

2009 30.180 

Variação 2006-2009 (%) 10,76% 

                               Fonte: SANTA CATARINA / SPG, 2013. 

 

6.2 TRANSPORTES 

Nos municípios catarinenses, o sistema viário assume vital importância para a 

economia local, uma vez que, através das estradas é que se escoa a produção 

tanto agrícola como pecuária. Neste sentido, uma política de conservação 

permanente das vias e a melhoria da trafegabilidade se constituem em base 

importante para o desenvolvimento e o progresso do município, facilitando 

inclusive a atração e a implantação de novas empresas no território municipal. 

De acordo com dados do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), a 

frota do município, em julho de 2013, totalizava 28.701 veículos. O Quadro 11 

apresenta a frota de veículos no município e sua respectiva quantidade. 
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Quadro 11 – Frota de veículos por tipo 

Tipo de Frota de Veículo Quantidade 

Automóvel 16.330 

Caminhão 553 

 Caminhão Trator 83 

Caminhonete 1.944 

Camioneta 1.016 

Ciclomotor 15 

Micro-ônibus 52 

Motocicleta 5.161 

Motoneta 2.551 

Ônibus 40 

Reboque 415 

Semi-reboque 104 

Side-car 4 

Outros 21 

 Trator rodas 9 

Utilitário 403 

Total 28.701 

               Fonte: BRASIL / DENATRAN, 2013. 

 

Itapema dispõe de transporte coletivo urbano, atendendo toda a área 

municipal, exceto a comunidade rural do Areal. O município dispõe também de 

transporte intermunicipal e interestadual. 

O principal acesso rodoviário a Itapema se dá pela rodovia federal BR-101, que 

corta o município no sentido norte-sul. O Município de Itapema está situado a 

60 km ao norte de Florianópolis, capital de Santa Catarina. O quadro a seguir 

apresenta a distância de Itapema para algumas capitais importantes do país. 

 

Quadro 12– Distâncias para importantes capitais 

Capital Distância (Km) 

Florianópolis 60 

Curitiba 220 

Porto Alegre 540 

São Paulo 640 

                 Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA, 2013. 
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No que concerne ao transporte aéreo, o aeroporto mais próximo localiza-se no 

Município de Navegantes, a uma distância aproximada, por vias pavimentadas, 

de 30 Km. O Aeroporto Internacional de Navegantes (Aeroporto Ministro Victor 

Konder) conta com um terminal de passageiros de 5.200 m². As mais 

importantes linhas aéreas nacionais fazem vôos diários com ligação direta para 

Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, que a partir delas, interligam 

Navegantes a todo o país. Em novembro de 2011 o Aeroporto Internacional de 

Navegantes ultrapassou a marca de 1 (um) milhão de passageiros. 

6.3 HABITAÇÃO 

O quadro a seguir apresenta alguns indicadores de habitação para o Município 

de Itapema nas duas últimas décadas. 

 

Quadro 13 – Indicadores de habitação no Município de Itapema 

Indicadores de Habitação 
Ano 

1991 

Ano 

2000 

Ano 

2010 

% da população em domicílios com água encanada 97,07 92,73 93,67 

% da população em domicílios com energia elétrica 98,94 99,90 99,83 

% da população em domicílios com coleta de lixo 
(somente para população urbana) 

83,21 97,08 99,95 

Fonte: PNUD, 2013. 

 

6.4 COMUNICAÇÃO 

Itapema apresenta como principais meios de comunicação duas rádios 

comunitárias, sete emissoras de TV (sendo uma local), duas agências de 

correio, sete jornais locais e uma rádio formalizada no município. Compete 

observar que, além dos veículos de comunicação destacados, o município 

conta com acesso a jornais e revistas de circulação regional e nacional 

(SEBRAE, 2010). 
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6.5 SAÚDE 

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Itapema, o município possui 19 

estabelecimentos de saúde da rede pública, todos municipais, e 229 

estabelecimentos de saúde da rede privada. Ainda de acordo com a Secretaria 

de Saúde, o município dispõe de 20 leitos hospitalares. 

Para uma melhor análise da situação da saúde e da vida da população, são 

utilizados alguns indicadores importantes, como os apresentados a seguir. 

6.5.1 Mortalidade Infantil 

Mortalidade Infantil pode ser definida como a distribuição percentual dos óbitos 

de crianças menores de um ano de idade, por faixa etária, na população 

residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado (BRASIL / 

MINISTÉRIO DA SAÚDE / RIPSA, 2008). 

De acordo com dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), a 

taxa de Mortalidade Infantil no ano de 2012 no Município de Itapema foi de 

16,42 por mil nascidos vivos. 

Porém, vale ressaltar que os dados de mortalidade infantil devem ser utilizados 

com cuidado em casos em que o quantitativo populacional é pequeno, uma vez 

que a ocorrência de um único óbito representa uma significativa alteração, 

quando o número de óbitos de menores de um ano sobre total de nascidos 

vivos no ano é multiplicado por 1000. 

6.5.2 Esperança de Vida ao Nascer 

A esperança de vida ao nascer é o indicador que mostra o número de anos que 

se espera que uma pessoa nascida num determinado ano viva, em média, se 

as condições de mortalidade existentes permanecerem constantes. Quanto 

menor for à mortalidade, maior será a esperança de vida ao nascer 

(MOÇAMBIQUE / INE, 2010). 

De acordo com dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, 

2013), no ano de 2010, a esperança de vida ao nascer no Município de 

Itapema era de 77,9 anos. 
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Em Itapema, a esperança de vida ao nascer aumentou 9,4 anos nas últimas 

duas décadas, passando de 68,5 anos em 1991 para 74,2 anos em 2000, e 

para 77,9 anos em 2010. Em 2010, a esperança de vida ao nascer média para 

o estado foi de 76,6 anos e, para o país, de 73,9 anos. 

6.5.3 Taxa Bruta de Natalidade e Taxa de Fecundidade 

A taxa bruta de natalidade indica o número de nascidos vivos, por mil 

habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano 

considerado. Em 2012 a taxa bruta de natalidade no Município de Itapema foi 

de 13,73 nascidos vivos por mil habitantes (BRASIL / MINISTÉRIO DA SAÚDE 

/ SINASC, 2012).  

Segundo dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, 2013), 

a taxa de fecundidade total (filhos por mulher) foi de 1,8 no ano de 2010, 

apresentando um decréscimo em relação às últimas décadas. Em 1991 e 2000 

a taxa de fecundidade total registrada foi, respectivamente, de 2,7 e 2,1. 

6.6 EDUCAÇÃO 

Nas últimas décadas Itapema vem apresentando índices que evidenciam um 

crescimento no que tange à educação no município. No período de 2000 a 

2010, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola cresceu 11,94%, ao 

passo que no período de 1991 a 2000, o crescimento foi de 138,36%. Já a 

proporção de crianças de 11 a 13 anos freqüentando os anos finais do ensino 

fundamental cresceu 13,18% entre 2000 e 2010 e 81,98% entre 1991 e 2000 

(PNUD, 2013).  

A proporção de jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental completo 

cresceu 53,65% no período de 2000 a 2010 e 98,71% no período de 1991 a 

2000. Já a proporção de jovens entre 18 e 20 anos com ensino médio completo 

cresceu 46,85% entre 2000 e 2010 e 179,63% entre 1991 e 2000 (PNUD, 

2013). 

O quadro a seguir apresenta dados do fluxo escolar por faixa etária em 

Itapema, Santa Catarina e Brasil no ano de 2010. 
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Quadro 14 – Fluxo escolar por faixa etária no ano de 2010 

Faixa Etária 
Fluxo Escolar no 

Brasil (%) 
Fluxo Escolar em 

Santa Catarina (%) 
Fluxo Escolar em 

Itapema (%) 

5 a 6 anos 91,12 91,17 96,19 

11 a 13 anos 84,86 91,51 89,37 

15 a 17 anos 57,24 69,19 68,39 

18 a 20 anos 41,01 51,80 52,60 

Fonte: PNUD, 2013. 

 

Em 2010, 69,01% dos alunos entre 6 e 14 anos de Itapema estavam cursando 

o ensino fundamental regular na série correta para a idade. Em 2000 eram 

69,21% e, em 1991, 43,72%. Entre os jovens de 15 a 17 anos, 40,23% 

estavam cursando o ensino médio regular sem atraso. Em 2000 eram 29,04% 

e, em 1991, 10,52%. Entre os alunos de 18 a 24 anos, 19,53% estavam 

cursando o ensino superior em 2010, 15,33% em 2000 e 2,61% em 1991 

(PNUD, 2013). 

Em relação à população adulta (18 anos ou mais de idade), em 2010, 

65,55% tinha completado o ensino fundamental e 43,94% o ensino médio 

no Município de Itapema. Em Santa Catarina, 58,87% e 40,41%, 

respectivamente. Esse indicador carrega uma grande inércia, em função do 

peso das gerações mais antigas e de menos escolaridade (PNUD, 2013). 

6.6.1 Unidades Educacionais 

O quadro a seguir apresenta o número de escolas, matrículas e docentes no 

Município de Itapema no ano de 2012, em função do nível de ensino. 

 

Quadro 15 – Número de escolas, matrículas e docentes no município de acordo com o 
nível de ensino 

ENSINO ESCOLAS MATRÍCULAS DOCENTES 

Ensino Fundamental 14 6.895 323 

Ensino Médio 4 1.957 101 

Ensino Pré-Escolar 14 1.114 69 

Fonte: BRASIL / MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / INEP, 2012. 
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6.6.2 Analfabetismo 

O Quadro 16 mostra a taxa de analfabetismo no Brasil, em Santa Catarina e no 

Município de Itapema referente ao ano de 2010 para o grupo de pessoas com 

15 anos ou mais de idade. 

 

Quadro 16 – Taxa de analfabetismo por faixa etária 

Faixa Etária 
Taxa de Analfabetismo 

no Brasil (%) 
Taxa de Analfabetismo 
em Santa Catarina (%) 

Taxa de Analfabetismo 
no município (%) 

15 anos ou mais 13,6 6,3 2,8 

Fonte: BRASIL / IBGE, 2010. 

 

A taxa de analfabetismo no Município de Itapema para o grupo de pessoas 

com 15 anos ou mais de idade pode ser considerada baixa numa comparação 

com a taxa no Estado de Santa Catarina e no país. No ano 2000, a taxa de 

analfabetismo no município para o mesmo grupo de idade era de 4,9%. 

6.6.3 Índice de Desenvolvimento Escolar 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) tem como objetivo o 

monitoramento da qualidade dos sistemas a partir da combinação entre fluxo e 

aprendizagem escolar.  Este índice foi lançado no ano de 2005, relacionando 

informações de rendimento escolar (aprovação) e desempenho (proficiências) 

em exames padronizados (BRASIL / MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / INEP, 

2011). 

A combinação entre fluxo e aprendizagem do IDEB expressa em valores de 0 a 

10 o andamento dos sistemas de ensino, em âmbito nacional, nas unidades da 

Federação e municípios. 

Método de cálculo: 

IDEB = N*P 

onde:  
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N = média de proficiência em língua portuguesa e matemática, padronizada 

para um valor entre 0 e 10, dos alunos de uma unidade, obtida em determinada 

edição do exame realizado ao final da etapa de ensino; 

P = indicador de rendimento baseado na taxa de aprovação da etapa de ensino 

dos alunos da unidade. 

 

O IDEB é o indicador objetivo para a verificação do cumprimento das metas 

fixadas no Termo de Adesão ao Compromisso “Todos pela Educação”, eixo do 

Plano de Desenvolvimento da Educação, do Ministério da Educação, que trata 

da educação básica. Nesse âmbito que se enquadra a idéia das metas 

intermediárias para o IDEB. A lógica é a de que para que o Brasil chegue à 

média 6,0 em 2021, período estipulado tendo como base a simbologia do 

bicentenário da Independência em 2022, cada sistema deve evoluir segundo 

pontos de partida distintos, e com esforço maior daqueles que partem em pior 

situação, com um objetivo implícito de redução da desigualdade educacional. 

O Quadro 17 exibe o IDEB na rede pública no ano de 2011 para as diferentes 

unidades territoriais. 

 

Quadro 17 – IDEB observado no ano de 2011 na rede pública 

Unidade Territorial 

IDEB – Rede Pública 

Anos iniciais do Ensino 
Fundamental 

Anos finais do Ensino 
Fundamental 

Brasil 4,7 3,9 

Santa Catarina 5,7 4,7 

Itapema 5,4 4,4 

Fonte: BRASIL / MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / INEP, 2011. 

 

O IDEB observado no ano de 2011 em Itapema, nos dois níveis considerados, 

foi superior ao verificado no Brasil, porém inferior ao verificado no Estado de 

Santa Catarina. 
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7 INDICADORES SOCIOECONÔMICOS 

A experiência adquirida com o emprego de indicadores desde a década de 

1970, e intensificada a partir da década de 1980, tornaram alguns indicadores 

praticamente consensuais nas várias listas propostas com diferentes objetivos 

nos anos 1990, especialmente aquelas mais notórias, como as do Banco 

Mundial e Nações Unidas. 

Um primeiro exame dessas listas revela um conjunto de indicadores de 

natureza socioeconômica, que procuram expressar um quadro mais amplo das 

condições socioeconômicas e culturais. Exemplo desta categoria é o IDH – 

Índice de Desenvolvimento Humano, que pondera a esperança de vida ao 

nascer, o nível educacional (medido pela ponderação de alfabetização adulta e 

taxa combinada de escolaridade) e o nível de vida (medido pelo PIB real per 

capita). 

A seguir serão apresentados sucintamente alguns dos principais indicadores 

socioeconômicos para o Município de Itapema. 

7.1 ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 

O índice de Desenvolvimento Humano (IDH) vem sendo calculado a nível 

mundial desde 1990. Este enfatiza três opções básicas do desenvolvimento 

humano: desfrutar uma vida longa e saudável, adquirir conhecimento e ter 

acesso aos recursos necessários para um padrão de vida decente. Tais opções 

são incorporadas ao índice através de variáveis que medem a longevidade, o 

nível educacional e a renda. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), elaborado pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, foi criado por Mahbud ul Haq 

com a colaboração do economista indiano Amartya Sem, ganhador do Prêmio 

Nobel de Economia de 1998. 

O IDH avalia a qualidade da vida humana, considerando não apenas a 

dimensão econômica, através da renda, como faz o Produto Interno Bruto (PIB) 

per capita, mas também a educação e a saúde (longevidade). 
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O Índice de Desenvolvimento Humano varia de 0 a 1, sendo que o valor 0 

indica não haver nenhum desenvolvimento humano, ao passo que o valor 1 

significa desenvolvimento humano máximo. Os intervalos abaixo indicam os 

níveis de desenvolvimento: 

 IDH compreendido entre 0 a 0,499: muito baixo desenvolvimento 

humano; 

 IDH compreendido entre 0,500 a 0,599: baixo desenvolvimento humano; 

 IDH compreendido entre 0,600 a 0,699: médio desenvolvimento 

humano; 

 IDH compreendido entre 0,700 a 0,799: alto desenvolvimento humano; 

 IDH compreendido entre 0,800 a 1: muito alto desenvolvimento humano. 

Para a avaliação da dimensão relativa à educação, o cálculo do IDH municipal 

considera dois indicadores, com pesos diferentes. A escolaridade da população 

adulta é medida pelo percentual de pessoas de 18 anos ou mais de idade com 

ensino fundamental completo - tem peso 1. O fluxo escolar da população jovem 

é medido pela média aritmética do percentual de crianças de 5 a 6 anos 

frequentando a escola, do percentual de jovens de 11 a 13 anos frequentando 

os anos finais do ensino fundamental, do percentual de jovens de 15 a 17 anos 

com ensino fundamental completo e do percentual de jovens de 18 a 20 anos 

com ensino médio completo - tem peso 2. A medida acompanha a população 

em idade escolar em quatro momentos importantes da sua formação. Isso 

facilita aos gestores identificar se crianças e jovens estão nas séries 

adequadas nas idades certas. A média geométrica desses dois componentes 

resulta no IDHM Educação. Os dados são do Censo Demográfico do IBGE. 

Para a avaliação da dimensão longevidade, o IDH municipal é medido pela 

expectativa de vida ao nascer, calculada por método indireto, a partir dos 

dados dos Censos Demográficos do IBGE. Esse indicador mostra o número 

médio de anos que uma pessoa nascida em determinado município viveria 

a partir do nascimento, mantidos os mesmos padrões de mortalidade. 
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Para a avaliação da dimensão renda, é medida a renda municipal per capita, 

ou seja, a renda média dos residentes de determinado município. É a soma 

da renda de todos os residentes, dividida pelo número de pessoas que 

moram no município – inclusive crianças e pessoas sem registro de renda. 

Os dados são dos Censos Demográficos do IBGE. 

Uma vez escolhidos os indicadores, são calculados os índices específicos de 

cada uma das três dimensões analisadas: IDHM-E, para educação; IDHM-L, 

para saúde (ou longevidade); IDHM-R, para renda. Para tanto, são 

determinados os valores de referência mínimo e máximo de cada categoria, 

que serão equivalentes a 0 e 1, respectivamente, no cálculo do índice. Os sub-

índices de cada município serão valores proporcionais dentro dessa escala: 

quanto melhor o desempenho municipal naquela dimensão, mais próximo o 

seu índice estará de 1. O IDHM de cada município é fruto da média geométrica 

desses três sub-índices: raiz cúbica da multiplicação dos 3 IDHMs. 

No quadro a seguir são apresentados os valores de IDH obtidos para o 

Município de Itapema nos anos de 2000 e 2010, além dos obtidos para o 

Estado de Santa Catarina. 

 

Quadro 18 – Valores de IDH para os anos de 2000 e 2010 

Localidade 
IDHM - Renda IDHM -Longevidade IDHM - Educação IDHM 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Santa 
Catarina 

0,717 0,773 0,812 0,860 0,526 0,697 0,674 0,774 

Itapema 0,771 0,788 0,819 0,881 0,555 0,727 0,705 0,796 

Fonte: PNUD, 2013. 

 

O município está situado na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM 

entre 0,700 e 0,799). Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em 

termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,172), seguida por 

Longevidade e por Renda. 

O IDHM passou de 0,705 em 2000 para 0,796 em 2010 - uma taxa de 
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crescimento de 12,91%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a 

distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi 

reduzido em 30,85% entre 2000 e 2010. 

Itapema ocupa a 53ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 municípios do 

Brasil, sendo que 52 (0,93%) municípios estão em situação melhor e 5.512 

(99,05%) municípios estão em situação igual ou pior. Em relação aos 293 

outros municípios de Santa Catarina, Itapema ocupa a 12ª posição, sendo que 

11 (3,75%) municípios estão em situação melhor e 281 (95,90%) municípios 

estão em situação pior ou igual. 

7.2 ÍNDICE FIRJAN DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

O Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) foi criado pela 

Federação das Indústrias do Rio de Janeiro para acompanhar a evolução dos 

municípios brasileiros e os resultados da gestão das prefeituras. 

O índice foi construído para atender a uma das ações propostas no Mapa do 

Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. O IFDM propõe-se a suprir a 

inexistência de um parâmetro para medir o desenvolvimento socioeconômico 

dos municípios e distingue-se por ter periodicidade anual, recorte municipal e 

abrangência nacional. Os dados oficiais mais recentes que estão disponíveis, 

específicos para os municípios e utilizados para medir as três áreas (emprego 

e renda, educação e saúde) que compõem o índice, são de 2009.  

As fontes de dados do IFDM são oficiais e sua metodologia permite a 

comparação quantitativa serial e temporal dos municípios analisados, 

possibilitando a agregação por estados. A comparação entre municípios ao 

longo do tempo mostra, com precisão, se uma melhor posição no ranking se 

deveu a fatores exclusivos de um determinado município ou à piora dos 

demais.  

O IFDM varia numa escala de 0 (pior) a 1 (melhor) para classificar o 

desenvolvimento humano do país, dos estados e dos municípios. Os critérios 

de análise estabelecem quatro categorias: baixo (de 0 a 0,4), regular (0,4001 a 

0,6), moderado (de 0,6001 a 0,8) e alto (0,8001 a 1) desenvolvimento 
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municipal.  

Em 2010, com um índice de 0,8357, o Município de Itapema apresentou um 

alto desenvolvimento, ocupando entre os municípios a 13ª posição no Estado 

de Santa Catarina e a 173ª posição no ranking nacional. 

 

Quadro 19 – Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) de Itapema 

Ano 
Emprego & 

Renda 
Educação Saúde IFDM 

2010 0,8012 0,8227 0,8832 0,8357 

         Fonte: FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2012. 

 

7.3 POBREZA E DESIGUALDADE 

Segundo dados do IBGE de 2003, a incidência de pobreza em Itapema atingia 

33,1% da população do município. A pobreza absoluta é medida a partir de 

critérios definidos por especialistas que analisam a capacidade de consumo 

das pessoas, sendo considerada pobre aquela pessoa que não consegue ter 

acesso a uma cesta alimentar e a bens mínimos necessários a sua 

sobrevivência (SEBRAE, 2010). 

O Índice de Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um 

instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado 

grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos 

mais ricos. Numericamente, varia de zero a um. O valor zero representa a 

situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor um está no 

extremo oposto, isto é, uma só pessoa detém toda a riqueza. Em 2010, o 

Índice de Gini no Município de Itapema foi de 0,49 (PNUD, 2013). 

7.4 PRODUTO INTERNO BRUTO E RENDA 

O Produto Interno Bruto - PIB é composto por três setores econômicos 

(agropecuário, indústria e serviços), os quais contêm dezessete atividades, a 

saber:  

 Agropecuário – duas atividades: agricultura, silvicultura e exploração 

florestal; e pecuária e pesca. 
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 Indústria – quatro atividades: indústria extrativa mineral; indústria de 

transformação; construção civil; e produção e distribuição de eletricidade 

e gás, água, esgoto e limpeza urbana. 

 Serviços – onze atividades: comércio e serviços de manutenção e 

reparação; serviços de alojamento e alimentação; transportes, 

armazenagem e correio; serviços de informação; intermediação 

financeira, seguros e previdência complementar; serviços prestados às 

famílias e associativos; serviços prestados às empresas; atividades 

imobiliárias e aluguel; administração, saúde e educação públicas; saúde 

e educação mercantis; e serviços domésticos. 

O quadro a seguir apresenta a composição do PIB do município em 2010.  

 

Quadro 20 – Composição do PIB a preços correntes em 2010 

Item Valor (R$ mil) 

Valor adicionado bruto da agropecuária 4.920 

Valor adicionado bruto da indústria 109.570 

Valor adicionado bruto dos serviços 459.664 

Impostos sobre produtos líquidos de subsídios 47.993 

PIB 622.147 

PIB per capita 13.579,85 

Fonte: BRASIL / IBGE. 

 

A renda per capita média de Itapema cresceu 142,40% nas últimas duas 

décadas, passando de R$444,92 em 1991 para R$972,22 em 2000 e 

R$1.078,48 em 2010. A taxa média anual de crescimento foi de 118,52% no 

primeiro período e 10,93% no segundo. A extrema pobreza (medida pela 

proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 70,00, em 

reais de agosto de 2010) passou de 4,98% em 1991 para 1,99% em 2000 e 

para 0,66% em 2010 (PNUD, 2013). 

7.5 TRIBUTOS E RECEITAS 

Dentre os tributos arrecadados pela Prefeitura Municipal de Itapema, merece 
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destaque o ICMS – Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. 

Dados de arrecadação do ICMS abrangendo o período de 2009 a 2012 são 

mostrados no quadro a seguir. 

 

Quadro 21 – Valores de arrecadação anual de ICMS  

Ano Valor (bruto) de ICMS Arrecadado (R$) 

2009 4.936.996,81 

2010 5.889.238,72 

2011 7.065.131,02 

2012 8.051.069,11 

                     Fonte: FECAM, 2013. 

 

Como receita importante para o município pode ser citado o FPM – Fundo de 

Participação dos Municípios, cujos dados pesquisados no período de 2009 a 

2012 são mostrados no Quadro 22. 

 

Quadro 22 – Receita anual do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 

Ano Valor (bruto) do FPM (R$) 

2009 10.214.323,89 

2010 10.929.980,97 

2011 16.641.082,31 

2012 17.122.236,36 

                   Fonte: FECAM, 2013. 
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8 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

8.1 CLIMA 

O município de Itapema é dotado de clima subtropical úmido, conforme Strahler 

(1966), com excesso hídrico e precipitação bem distribuída por todo o ano. Por 

se encontrar situado em latitude subtropical, tem sua circulação de ar, 

comandada por dois centros de ação, o do anticiclone tropical e do anticiclone 

polar, ambos situados sobre o Oceano Atlântico, nas regiões tropicais e 

subtropicais. Nesses centros de alta pressão, originam-se as massas de ar 

Polar Atlântica (mPa) e Tropical Atlântica (mTa), que são os principais 

responsáveis pela dinâmica da atmosfera da região, com seus avanços e 

recuos. Contudo, ocasionalmente, também atuam Linhas de Instabilidade, 

originadas na Baixa do Chaco (Paraguai), principalmente nos anos de verão 

pouco chuvoso ou verão seco (NIMER, 1989). 

Em relação à precipitação média mensal de Itapema, o mês menos chuvoso é 

o de agosto e o mais chuvoso é o de janeiro (CUNHA, 2010). Já, de acordo 

com a análise dos dados climatológicos da EPAGRI, foram identificados os 

maiores índices de temperatura máxima absoluta no trimestre de dezembro, 

janeiro e fevereiro, podendo alcançar até 34ºC; e a temperatura mínima 

absoluta de até 4ºC ocorrente no trimestre de junho, julho e agosto. Em relação 

à umidade relativa do ar, os meses mais úmidos do ano são junho, julho e 

agosto, coincidindo com os meses de temperaturas mais baixas, contudo, os 

meses menos chuvosos; e os meses mais secos são novembro, dezembro e 

janeiro, ou seja, os meses mais chuvosos e de temperatura mais elevada. No 

verão, há predominância dos ventos na direção nordeste e, no inverno, na 

direção sul-sudoeste, sendo que os ventos mais fortes ocorrem nos meses de 

outubro, novembro e dezembro (CUNHA, 2010). 

De acordo com a classificação climática de köppen, quase a totalidade do 

território de Itapema possui clima do tipo “Cfa”, que determina uma temperatura 

moderada com chuvas bem distribuídas e verão quente. Uma pequena porção 

do território possui clima do tipo “Cfb” (mesotérmico úmido e verão ameno). O 



 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPEMA/SC 

 

 43 

mapa com a classificação climática da área do município, segundo köppen, 

está apresentado no Anexo 3 do Volume IV. 

8.2 HIDROGRAFIA 

A hidrografia de Itapema se compõe de três microbacias principais que 

possuem suas nascentes nos morros do município: na direção norte-sul, tem-

se a do Rio da Mata de Camboriú, a do Rio Areal e parte da bacia do Rio 

Perequê (divisa com o município de Porto Belo) (GAPLAN, 1986).  

Os rios de Itapema têm boa qualidade da água em suas nascentes, contudo, 

esta qualidade é comprometida quando o curso d’água adentra na área urbana 

do município, passando a conter altos níveis de coliformes fecais e fósforo, 

devido a despejos de esgoto doméstico nesses locais (CUNHA, 2010). 

O Anexo 4 do Volume IV mostra o mapa contendo as microbacias hidrográficas 

existentes na área do município. 

8.3 VEGETAÇÃO 

A cobertura vegetal é constituída por diferentes tipos de formações vegetais 

que variam de acordo com o solo e o relevo. Nas encostas dos morros se 

desenvolve a vegetação de Floresta Ombrófila Densa Submontana, a qual está 

em diferentes estágios de regeneração devido a ações antrópicas. Na planície 

litorânea, localizada na porção leste, ocorre a Floresta Ombrófila Densa de 

Terra Baixa (Florestas de planície Quaternária - vegetação de transição), 

vegetação de restinga junto à orla marítima, vegetação de costões rochosos e, 

na desembocadura do Rio Perequê, desenvolve-se mata ciliar com espécies de 

manguezal, devido à influência fluvial e marítima nos solos lodosos, 

vegetações estas que já foram, praticamente, devastadas por causa da 

crescente urbanização do município (ANJOS, 2004; BRASIL / IBGE, 1991). 

Contudo, nota-se, através das fotos aéreas de 1978 e da observação em 

campo, que houve regeneração da vegetação nas áreas dos morros, 

anteriormente, usadas para a agricultura (COVELLO, 2011). 

O Anexo 5 do Volume IV apresenta a cobertura vegetal na área de Itapema. 
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8.4 GEOLOGIA 

A área de estudo em termos regionais corresponde aos sedimentos recentes 

do litoral (coberturas cenozóicas), classificados como depósitos litorâneos e 

continentais, formando a planície costeira, os quais foram depositados e 

ancorados no embasamento da porção nordeste da Província Mantiqueira que 

compreende o Escudo Atlântico. Este é denominado de Escudo Catarinense no 

trecho que se estende pelo Estado de Santa Catarina e corresponde às rochas 

magmáticas e metamórficas mais antigas (COVELLO, 2011). 

O quadro a seguir consta coluna estratigráfica com os sistemas mapeados no 

Município de Itapema e suas respectivas idades. 

 

Quadro 23 – Coluna estratigráfica dos sistemas mapeados no Município de Itapema 

Sistema 
Unidade 

litoestratigráfica 

Idade 

Período Época Anos (M.a) 

Litorâneo 

Depósito marinho 
praial 

Quaternário 

Holoceno 0,01 Depósito paludial 

Depósito lagunar 

Depósito eólico Pleistoceno 1,6 

Continental 

Depósito Aluvial 

Plioceno (ao 
Holoceno) 

5,3 
Depósito colúvio-

aluvionar 

Embasamento 

Complexo Camboriú 

Proterozóico ao 

Eo-Paleozóico Indiferenciado 2500 a 286 

Complexo Metamórfico 
Brusque 

Granitóides 
Sintectônicos 

Granito Itapema 

Fonte: COVELLO, 2011. 

 

8.5 GEOMORFOLOGIA 

No Município de Itapema a diversidade litológica é representada, 

predominantemente, por rochas ígneas (Granito Itapema e Granitóides 



 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPEMA/SC 

 

 45 

Sintectônicos) e, secundariamente, por rochas metamórficas que fazem parte 

do Complexo Metamórfico Brusque e Complexo Camboriú. Estas estão 

associadas lateral e verticalmente aos sedimentos quaternários, depositados 

em ambientes variados como marinhos, lagunares, paludias, eólicos, 

torrenciais e fluviais, os quais formam diferentes formas de relevo, encerradas 

em dois domínios morfoestruturais: Embasamentos em Estilos Complexos e 

Depósitos Sedimentares (COVELLO, 2011). No Município de Itapema foram 

identificados, conforme os táxons, os seguintes domínios: 

 

 
Figura 4 – Domínios identificados no Município de Itapema 

Fonte: COVELLO, 2011. 

 

A geomorfologia no Município de Itapema é apresentada na figura a seguir. 
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Figura 5– Geomorfologia do Município de Itapema (COVELLO, 2011) 
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8.6 PEDOLOGIA 

O solo é o resultado das ações do clima e organismos sobre determinado 

material de origem (rocha), durante determinado período de tempo e está 

intimamente relacionado às formas de relevo. 

No Município de Itapema ocorrem as Serras Litorâneas e a Planície Costeira 

que compuseram um relevo propício à formação de uma cobertura pedológica 

muito especial, sustentada por rochas cristalinas e sedimentos recentes. 

As Serras Litorâneas trazem o granito como rocha matriz, que é uma rocha 

ígnea intrusiva que remonta ao Pré-Cambriano Superior, constituída, 

fundamentalmente, por quartzo, feldspato e micas. Este material originou solos 

que ocupam relevo fortemente ondulado e montanhoso, onde predomina o 

Argissolo Vermelho-Amarelo (UBERTI, 2005). 

Em Itapema, sobrevêm perfis de Argissolo Vermelho-Amarelo sobre os 

embasamentos; nas bases das encostas, o Cambissolo Distrófico; nos 

depósitos colúvio-aluvionares, que se espraiaram na planície litorânea, 

predominam o Gleissolo Melânico Distrófico ou Glei Pouco Húmico; nos 

depósitos lagunares, o Solo Orgânico Álico ou Organossolo; nos depósito 

paludiais, os Solos Halomórficos ou Indiscriminados de Mangue e, nos 

depósitos marinho praial e eólico pleistocênico, respectivamente, as Areias 

Quartzosas Marinhas e Areias Quartzosas Vermelho-Amarelas ou Neossolo 

Quartzarênico Distrófico (UBERTI, 2005; EMBRAPA, 1999). 
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9 LEVANTAMENTO DA LEGISLAÇÃO E ANÁLISE DOS 
INSTRUMENTOS LEGAIS DE SANEAMENTO 
AMBIENTAL 

9.1 LEGISLAÇÃO NO ÂMBITO FEDERAL 

A Constituição Federal promulgada em 1988 estabelece: 

No art. 21, inciso XIX, prevê a instituição do sistema nacional de gerenciamento 

de recursos hídricos e no inciso XX estabelece as diretrizes para o 

desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e 

transportes. 

No Art. 23, compete a União, Estados, Distrito Federal e Municípios proteger o 

meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, conforme 

inciso VI e preservar as florestas, a fauna e a flora, de acordo com o inciso VII. 

No Art. 200, compete ao sistema único de saúde participar da formulação da 

política e da execução das ações de saneamento básico (inciso IV) e conforme 

inciso VI, fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu 

teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. 

No art. 225, estabelece as diretrizes gerais quanto ao meio ambiente ou seja 

“todos tem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder 

público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 

e futuras gerações”. 

No capítulo III da Constituição Federal encontram-se as disposições 

constitucionais relativas aos Estados. 

No Art. 25, preceitua a CF que “Os Estados organizam-se e regem-se pelas 

Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta 

Constituição” e nos parágrafos abaixo diz: 

§ 1º - São reservadas aos Estados às competências que não lhes sejam 

vedadas por esta Constituição. 

§ 3º - Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões 
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metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por 

agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o 

planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. 

No Art. 26, trata dos bens dos Estados, onde se destaca no inciso II, que 

estabelece como bens do Estado “as águas superficiais ou subterrâneas, 

fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, 

as decorrentes de obras da União. 

No Art. 30, preceitua a C F, as competências municipais, onde se destacam os 

seguintes incisos: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 

os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que 

tem caráter essencial; 

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 

serviços de atendimento à saúde da população; 

 Lei Federal Nº 11.445 de 5 de Janeiro de 2007 – Estabelece diretrizes 

nacionais para o saneamento básico e princípios como o da 

universalização do acesso, da integralidade e intersetorialidade das 

ações e da participação social.  

OBS: O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) é uma determinação 

da Lei Federal 11.445. Os municípios, titulares dos serviços, deverão 

estabelecer a Política Pública de Saneamento Básico e elaborar os respectivos 

Planos Municipais e/ou regionais de saneamento básico que objetiva ser o 

principal instrumento de planejamento e para gestão do saneamento básico 

municipal. Ressalta-se que Constituição do Plano (PMSB) é condição de 

validade dos contratos que tenham como objeto a prestação de serviços 

públicos de Saneamento básico (art. 8 e 11 da Lei 11.445). 

 Lei Federal Nº 6.938 de 31 de Agosto de 1981 - Dispõe sobre a Política 
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Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 

aplicação, e dá outras providências. 

 Lei Federal Nº 9.790 de 23 de Março de 1999 - Dispõe Sobre a 

Qualificação de Pessoas Jurídicas de Direito Privado, Sem Fins 

Lucrativos como Organizações de Soc. Civil de Interesse Público, Institui 

e Disciplina o Termo de Parceria e Dá Outras Providências. 

 Decreto Federal Nº 2.612 de 3 de Junho de 1998 - Regulamenta o 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos. 

 Lei Federal Nº 9.433 de 8 de Janeiro de 1997 - Institui a Política 

Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 

21 da Constituição Federal. 

 Lei Federal Nº 9.984 de 17 de Julho de 2000 – Dispõe sobre a criação 

da Agência Nacional de Águas - ANA, entidade federal de 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de 

coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, e dá outras providências.  

 Resolução CONAMA Nº 357 de 17 de Março de 2005 - Dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, e da outras providências. 

9.2 LEGISLAÇÃO NO ÂMBITO ESTADUAL 

Em uma análise de caráter geral, destacam-se na Constituição Estadual de 

1989, aqueles aspectos que envolvem direta ou indiretamente as questões 

relativas ao saneamento. No capítulo das competências do Estado, encontra-

se no Art. 8, que ao Estado cabe exercer, em seu território, todas as 

competências que não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal, com 

destaque para os seguintes incisos: 

IV - instituir e arrecadar tributos, tarifas e preços públicos; 

http://www.saneamento.sp.gov.br/Legislacao/FED2612.htm
http://www.saneamento.sp.gov.br/Legislacao/LEI9433.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.984-2000?OpenDocument
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V - elaborar e executar planos metropolitanos, regionais e microrregionais de 

desenvolvimento; 

VII - explorar, em articulação com a União e com a colaboração do setor 

privado, mediante autorização, concessão ou permissão, serviços e instalações 

de energia elétrica e aproveitamento energético de cursos d’água, bem como o 

carvão mineral; 

VIII - explorar, diretamente ou mediante concessão ou permissão, os recursos 

hídricos de seu domínio. Com base neste preceito da constituição estadual é 

que será estabelecido o instrumento da outorga e da cobrança pelo uso de 

recursos hídricos de domínio do Estado. Tem uma implicação diretamente com 

as questões de abastecimento público e esgotamento sanitário, pois através 

destes instrumentos serão regularizadas as derivações, lançamentos de 

efluentes e demais usos da água. 

IX - celebrar e firmar ajustes, convênios e acordos com a União, outros 

Estados, Distrito Federal e Municípios, para a execução de suas leis, serviços 

ou decisões, por servidores federais, estaduais, distritais ou municipais; 

Parágrafo único - A lei disporá sobre as formas de apoio e as garantias 

asseguradas ao setor privado, nos casos da colaboração prevista no inciso VII. 

No Art. 9º, trata das competências que Estado exerce, com a União e os 

Municípios, onde destacam-se as seguintes: 

I - zelar pela guarda da Constituição Federal e desta Constituição, das leis e 

das instituições democráticas e conservar o patrimônio público; 

II - cuidar da saúde e assistência pública e da proteção e garantia das pessoas 

portadoras de deficiência; 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 

formas; 

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das 

condições habitacionais e de saneamento básico; 
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X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, 

promovendo a integração social dos setores desfavorecidos; 

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e 

exploração de recursos hídricos e minerais em seu território; 

Na seção V, a Constituição Estadual, trata das regiões metropolitanas, 

aglomerações urbanas e microrregiões e no art. Art. 114, preceitua que o 

Estado, para integrar a organização, o planejamento e a execução das funções 

públicas de seu interesse de Municípios limítrofes do mesmo complexo 

geoeconômico e social, poderá, mediante lei complementar, instituir: 

I - regiões metropolitanas; 

II - aglomerações urbanas; 

III – microrregiões. 

§ 1º - A instituição de região metropolitana se fará com base em avaliação do 

conjunto dos seguintes dados ou fatores, entre outros objetivamente apurados: 

I - população, crescimento demográfico, grau de concentração e fluxos 

migratórios; 

II - atividade econômica e perspectivas de desenvolvimento; 

III - fatores de polarização; 

IV - deficiência dos recursos públicos, em um ou mais municípios, com 

implicação no desenvolvimento da região. 

§ 2º - Não será criada microrregião integrada por menos de quatro por cento 

dos Municípios do Estado. 

§ 3º - Os Municípios poderão criar associações, consórcios e entidades 

intermunicipais para a realização de ações, obras e serviços de interesse 

comum. 

Na seção II, a Constituição Estadual trata da Política de Desenvolvimento 

Urbano, onde no Art. 140, preceitua que a política municipal de 

desenvolvimento urbano atenderá ao pleno desenvolvimento das funções 
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sociais da cidade e ao bem-estar de seus habitantes, na forma da lei. 

Estabelece no parágrafo único que o Plano Diretor, aprovado pela Câmara 

Municipal, é obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, sendo o 

instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbanos. 

No Art.141, onde estão estabelecidas as normas e diretrizes relativas ao  

desenvolvimento urbano, o Estado e o Município com especial destaque para 

os seguintes incisos e itens: 

I - política de uso e ocupação do solo que garanta: 

a) controle da expansão urbana; 

b) controle dos vazios urbanos; 

d) manutenção de características do ambiente natural; 

III- participação de entidades comunitárias na elaboração e implementação de 

planos, programas e projetos e no encaminhamento de soluções para os 

problemas urbanos; 

V- atendimento aos problemas decorrentes de áreas ocupadas por população 

de baixa renda. 

Na seção III, a Constituição Estadual trata do desenvolvimento Rural, onde no 

art. 144, preceitua que a política de desenvolvimento rural será planejada, 

executada e avaliada na forma da lei, observada a legislação federal, com a 

participação efetiva das classes produtoras, trabalhadores rurais, técnicos e 

profissionais da área e dos setores de comercialização, armazenamento e 

transportes. Aqui destacam-se apenas os incisos e itens relacionados com 

água e saneamento, tais como: 

IV - a habitação, educação e saúde para o produtor rural; 

V - a execução de programas de recuperação e conservação do solo, de 

reflorestamento e aproveitamento dos recursos naturais; 

VI - a proteção do meio ambiente; 

IX - o incentivo ao cooperativismo, ao sindicalismo e ao associativismo; 
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XIII - a prestação de serviços públicos e fornecimento de insumos; 

§ 2º - A preservação e a recuperação ambiental no meio rural atenderão ao 

seguinte: 

I - realização de zoneamento agroecológico que permita estabelecer critérios 

para o disciplinamento e ordenamento da ocupação espacial pelas diversas 

atividades produtivas, quando da instalação de hidrelétricas e processos de 

urbanização; 

II- as bacias hidrográficas constituem unidades básicas de planejamento do 

uso, conservação e recuperação dos recursos naturais; 

IV- disciplinamento da produção, manipulação, armazenamento e uso de 

agrotóxicos, biocidas e afins e seus componentes. 

Na seção II, a Constituição Estadual, trata da Saúde, onde no art. 153, 

preceitua que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante 

políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário as ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. 

Parágrafo único - O direito a saúde implica os seguintes princípios 

fundamentais: 

I - trabalho digno, educação, alimentação, saneamento, moradia, meio 

ambiente saudável, transporte e lazer; 

II - informação sobre o risco de doença e morte, bem como a promoção e 

recuperação da saúde. 

Nos aspectos relacionados ao Meio Ambiente, no Art. 181, preceitua que todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao 

Poder Público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações. 

No Art. 182 , trata da incumbência ao Estado, na forma da lei para: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas; 
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III - proteger a fauna e a flora, vedadas as práticas que coloquem em risco sua 

função ecológica, provoquem extinção de espécie ou submetam animais a 

tratamento cruel; 

V - exigir, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente, estudos prévios de impacto 

ambiental, a que se dará publicidade; 

VI- controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos 

e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 

ambiente; 

VIII - informar sistematicamente a população sobre os níveis de poluição, a 

qualidade do meio ambiente, a situação de riscos de acidentes e a presença de 

substâncias potencialmente danosas a saúde na água, no ar, no solo e nos 

alimentos; 

IX- proteger os animais domésticos, relacionados historicamente com o 

homem, que sofram as conseqüências do urbanismo e da modernidade. 

 Lei Estadual Nº 13.517 de 4 de Outubro de 2005 -  Dispõe sobre a 

Política Estadual de Saneamento e estabelece outras providências. 

OBS: Em relação ao marco legal e institucional do Estado de Santa Catarina, 

cabe destacar a lei 13.517 de 04/10/2005, que instituí a Política Estadual de 

Saneamento onde em seu art. 2º, define os seguintes conceitos fundamentais: 

I - Saneamento ou Saneamento Ambiental: o conjunto de ações com o objetivo 

de alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental, compreendendo o 

abastecimento de água; a coleta, o tratamento e a disposição dos esgotos e 

dos resíduos sólidos e gasosos e os demais serviços de limpeza; o manejo das 

águas; o controle ambiental de vetores e reservatórios de doenças e a 

disciplina da ocupação e uso do solo, nas condições que maximizem a 

promoção e a melhoria de vida nos meios urbanos e rural; e 

II - Salubridade Ambiental: qualidade das condições em que vivem populações 

urbanas e rurais no que diz respeito à sua capacidade de inibir, prevenir ou 

http://200.192.66.20/alesc/docs/2005/13517_2005_lei.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/2005/13517_2005_lei.doc
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impedir a ocorrência de doenças veiculadas pelo meio ambiente, bem como de 

favorecer o pleno gozo da saúde e o bem estar. 

 . PORTARIA Nº 024 de 1979 - Enquadra os cursos d'água do Estado de 

Santa Catarina na classificação estabelecida pela Portaria GM nº 0013, 

de 15 de Janeiro de 1976, do Ministério do Interior. 

9.3 LEGISLAÇÃO NO ÂMBITO MUNICIPAL 

A Constituição Estadual, na SEÇÃO III, trata das competências municipais, 

onde no Art. Art. 112, preceitua que compete ao Município: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

II - suplementar a legislação federal e a estadual, no que couber; 

III - instituir e arrecadar os tributos, tarifas e preços públicos de sua 

competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade 

de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; 

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 

os serviços públicos de interesse local; 

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 

serviços de atendimento a saúde da população. 

A seguir são destacadas algumas das principais leis em âmbito municipal sobre 

saneamento básico. No relatório referente ao diagnóstico dos serviços de 

saneamento básico, é apresentando um levantamento mais específico por 

setor. 

 LEI MUNICIPAL N° 3218/2013 - Autoriza o ingresso do município de 

Itapema no consórcio público denominado de Agência Reguladora 

Intermunicipal de Saneamento (ARIS), e dá outras providências; revoga 

a lei nº 3023, de 12 de dezembro de 2011, que cria a Agência Municipal 

de Regulação, Controle e Fiscalização do município de Itapema - 

AMUR, e dá outras providências. 

Art. 1º Fica autorizado o ingresso do Município de Itapema, no consórcio 
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público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento 

(ARIS). 

Art. 2º Revoga-se integralmente a Lei nº 3.023, de 12 de dezembro de 2011, 

que cria a agência municipal de regulação, controle e fiscalização do Município 

de Itapema - AMUR.  

Parágrafo único. A fiscalização, regulação e controle das concessões e 

permissões públicas no âmbito do Município de Itapema, que não forem de 

competência da ARIS, será exercida pela Diretoria de Regulação e Controle, 

pertencente a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. 

 LEI MUNICIPAL N° 2732/2009 - Dispõe sobre a Política Municipal de 

Saneamento Básico, cria o Fundo e o Conselho Municipal de 

Saneamento e dá outras providências. 

CAPÍTULO I - Da Política Municipal de Saneamento Básico 

Art. 1º A Política Municipal de Saneamento Básico de Itapema reger-se-á pelas 

disposições desta lei, de seus regulamentos e das normas administrativas 

deles decorrentes em consonância com a Legislação Federal, Estadual e 

Municipal, notadamente a Lei Federal 11.445, de 05 de janeiro de 2007, e tem 

por finalidade assegurar a proteção da saúde da população e a salubridade 

ambiental, além de disciplinar o planejamento e a execução das ações, obras e 

serviços de saneamento básico do Município de Itapema de forma equilibrada 

e sustentável. 

Art. 3º Compete ao Município organizar e prestar diretamente, ou mediante 

regime de concessão ou permissão, os serviços de saneamento básico de 

interesse local. 

Parágrafo Único - Os serviços de saneamento básico deverão integrar-se com 

as demais funções essenciais de competência municipal, de modo a assegurar 

prioridade para a segurança sanitária e o bem-estar ambiental de seus 

habitantes. 

CAPÍTULO II - Do Sistema Municipal de Saneamento Básico 
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Art. 11 A Política Municipal de Saneamento Básico contará, para execução das 

ações dela decorrentes, com o Sistema Municipal de Saneamento Básico. 

Art. 12 O Sistema Municipal de Saneamento Básico é o conjunto de 

instrumentos e agentes institucionais que, no âmbito de suas respectivas 

competências, atribuições, prerrogativas e funções, integram-se, de modo 

articulado e cooperativo, para a formulação de políticas, definição de 

estratégias e execução de ações de saneamento. 

SEÇÃO II - Do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB 

Art. 14 O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) visa articular, 

integrar e coordenar recursos tecnológicos, humanos, econômicos e 

financeiros, com vistas ao alcance de níveis crescentes de salubridade 

ambiental. 

Art. 15 O Plano Municipal de Saneamento Básico terá vigência de 20 (vinte) 

anos, será avaliado anualmente e revisado no primeiro ano de mandato de 

cada legislatura. 

Art. 16 Os objetivos gerais do Plano Municipal de Saneamento Básico são: 

I - estabelecer diretrizes e instrumentos para a promoção da melhoria da saúde 

pública e da salubridade ambiental, do direito à cidade, da proteção dos 

recursos hídricos e da sustentabilidade ambiental; 

II - definir os instrumentos da gestão: a sistemática de planejamento, o modelo 

e as diretrizes para prestação, a regulação e a fiscalização dos serviços. Assim 

como os canais e instrumentos da participação e controle social, atendendo 

aos princípios da Lei Nacional de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007) e 

do Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257/2001); 

III - formular diagnóstico da situação local com base em sistemas de 

indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos; 

IV - fixar metas físicas e financeiras baseadas no perfil do déficit de 

saneamento básico e nas características locais, a partir de diagnósticos; definir 

os critérios para a priorização dos investimentos, em especial para o 
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atendimento à população de baixa renda; 

V - definir os objetivos e metas para a universalização do acesso aos serviços 

de saneamento básico com qualidade, integralidade, segurança, 

sustentabilidade (ambiental, social e econômica), regularidade e continuidade; 

VI - definir diretrizes para os programas, projetos e ações; os investimentos 

correspondentes e sua inserção no PPA e no orçamento municipal; os 

instrumentos e canais da participação e controle social, os mecanismos de 

monitoramento e avaliação do Plano; as ações para emergências e 

contingências. 

SEÇÃO IV - Do Conselho Municipal de Saneamento Básico - CMSB 

Art. 22 O Conselho Municipal de Saneamento Básico (CMSB) é um órgão 

integrante da estrutura administrativa municipal, responsável pela Política 

Municipal de Saneamento Básico, de caráter permanente, de natureza 

deliberativa e consultiva, de composição paritária. 

 LEI COMPLEMENTAR Nº 9/2002 - Dispõe sobre a Política de Proteção, 

Conservação e Recuperação do Meio Ambiente. E dá outras 

providências. 

TÍTULO I - Da Política Municipal do Meio Ambiente 

Art. 1º - A política do Meio ambiente do Município de Itapema tem como 

objetivo manter ecologicamente equilibrado o meio ambiente, considerado bem 

de uso comum do cidadão e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 

ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo para as gerações 

presentes e futuras. 

CAPÍTULO III - Do Saneamento Básico 

Art. 10 - A execução de medidas de saneamento básico domiciliar residencial, 

comercial e industrial, essenciais à proteção do meio ambiente constitui 

obrigação do Poder Público, da coletividade e do indivíduo. 

Art. 11 - Os serviços de saneamento básico, como os de abastecimento de 

água, coleta, tratamento e disposição final de esgotos, operados por órgãos e 
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entidades de qualquer natureza, estão sujeitos ao controle da Prefeitura 

Municipal, sem prejuízo daquele exercido por outros órgãos competentes, 

obedecendo as seguintes normas: 

I - Os projetos deverão ser apresentados em 03 (três) vias, contendo, plantas, 

cortes, detalhamento e planta de locação do sistema no terreno; 

II - Os projetos devem ser elaborados de acordo com a NBR 7229 ou outras 

alternativas previamente viabilizadas pela Secretaria de Planejamento, sempre 

considerando 4 (quatro) pessoas por dormitório para residências unifamiliares e 

3 (três) pessoas por dormitório para residências multifamiliares; 

III - A área do terreno deve atender ao dimensionamento do S.T.E., de acordo 

com a NBR 7229, respeitando os afastamentos de 1,50 m (um metro e 

cinqüenta centímetros) dos limites do terreno; 

IV - A fossa (tanque séptico) e filtro anaeróbio deverão ser construídos 

preferencialmente em concreto, tijolo maciço ou blocos preenchidos com 

concreto, rebocados, sendo garantida a estanqueidade dos diversos materiais; 

V - As paredes laterais da fossa e do filtro deverão ser assentadas sobre o 

fundo de concreto, evitando assim, possíveis vazamentos; 

VI - O sistema de tratamento de esgoto, deve estar localizado de maneira a 

permitir futura ligação na rede coletora de esgoto; 

VII - Deverá ser executado tampas de inspeção de 0,50 m (cinqüenta 

centímetros) por 0,50 m (cinqüenta centímetros), em todas as unidades 

componentes do sistema de tratamento; 

VIII - Deverá ser efetuada a retirada do lodo em todo sistema de tratamento, no 

máximo a cada 2 (dois) anos, ou sempre que necessário; 

IX - Fica proibido o plantio de árvores próximo ao sistema de tratamento de 

esgoto, devido aos danos causados no mesmo. Quando houver o plantio, a 

distância mínima a ser observada é de 3,00 m (três metros). 

Art. 12 - A elaboração, execução e manutenção de sistemas de tratamento de 

esgoto para edificações em todo o território do Município de Itapema, deverão 
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obedecer as seguintes condicionantes: 

I - Para dimensionamento do sistema de infiltração de edifícios multifamiliares 

deve ser apresentado e anexado: sondagem geológica e altura do nível 

máximo do lençol freático, com a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 

do responsável; 

II - O sistema de infiltração - sumidouro e/ou vala de infiltração - 

obrigatoriamente deverá observar que o fundo do referido sistema esteja em 

cota vertical mínima de 1,30 m (um metro e trinta centímetros) do nível máximo 

do lençol freático, para edificações multifamiliares. 

III - Em todas as obras deverá ser previsto no barraco de obras a execução de 

sistema de tratamento de esgoto provisório, de utilização dos empregados, o 

qual após a conclusão da obra, deverá ser esgotado com limpa fossa e 

desativado. 

§ 1º - Nas áreas onde, tecnicamente se constate a inviabilidade da execução 

do sistema de infiltração, conforme descrito no inciso II deste artigo, somente 

será permitido a construção de edificação multifamiliar que utilize o sistema de 

lodo ativado ou um sistema similar que deverá atender os parâmetros da Lei 

1821/01, até que seja implantada a rede coletora de esgoto. 

§ 2º - Em residências unifamiliares não será necessário a apresentação da 

sondagem do terreno e será dispensada a cota vertical mínima de 1,30 metros 

do nível máximo do lençol freático. 

Art. 13 - Os órgãos e entidades municipais e estaduais estão obrigados a 

adotar as medidas técnicas corretivas destinadas a sanar as falhas que 

impliquem inobservância das normas e do padrão de potabilidade da água. 

Art. 14 - A Prefeitura Municipal manterá público o registro permanente de 

informações sobre a qualidade da água dos sistemas de abastecimento. 

Art. 15 - É obrigação do proprietário do imóvel a execução de adequadas 

instalações domiciliares de abastecimento, armazenamento, distribuição e 

esgotamento de água, cabendo ao usuário do imóvel a necessária 
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conservação. 

Art. 16 - Cabe ao Poder Público a instalação, diretamente ou em regime de 

concessão, de estações de tratamento, elevatórias, rede coletora e emissários 

de esgotos sanitários. 

Art. 17 - É obrigatória a existência de instalações sanitárias adequadas nas 

edificações e sua ligação à rede pública coletora para esgoto, quando houver. 

§ 1º - Quando não existir rede coletora de esgotos, as medidas adequadas 

ficam sujeitas à aprovação da Prefeitura Municipal, sem prejuízo das de outros 

órgãos, que fiscalizará a sua execução e manutenção, sendo vedado o 

lançamento de esgotos "in natura" a céu aberto ou na rede de águas pluviais. 

§ 2º - Cabe ao Poder Público Municipal definir a localização e o tratamento 

utilizado para destinação final dos resíduos de atividade dos caminhões limpa 

fossas, obedecida a legislação vigente estadual ou federal. 

Art. 18 - A coleta, transporte, tratamento e disposição final do lixo urbano de 

qualquer espécie ou natureza processar-se-á em condições que não tragam 

malefícios ou inconvenientes á saúde, ao bem-estar público ou ao meio 

ambiente. 

§ 1º - Fica expressamente proibido: 

I - A deposição indiscriminada de lixo em locais inapropriados, em áreas 

urbanas ou agrícolas. 

II - A incineração e a disposição final do lixo a céu aberto. 

III - A utilização do lixo "in natura" para alimentação de animais e adubação 

orgânica. 

IV - O lançamento de lixo em água de superfície, sistemas de drenagem de 

águas pluviais, poços, caçimbas e áreas erodidas. 

V - O assoreamento de fundo de vale através da colocação de lixo, entulhos e 

outros materiais. 

§ 2º - obrigatória a adequada coleta, transporte e destinação final do lixo 
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hospitalar, sempre obedecidas as normas técnicas pertinentes. 

§ 3º - A Prefeitura Municipal poderá estabelecer zonas urbanas, onde a 

seleção do lixo deverá ser efetuada em nível domiciliar, para posterior coleta 

seletiva. 

CAPÍTULO IV - Dos Resíduos e Rejeitos Perigosos 

Art. 19 - Aquele que transporta, utilize, fabrique, armazene, comercialize 

substâncias, produtos, objetos ou rejeitos perigosos deverá solicitar a 

permissão a Fundação Municipal do Meio Ambiente, a fim de cumprir as 

exigências regulamentares da NBR ISO 14000 nas precauções para que não 

apresentem perigo, risco à saúde pública e não afetem o meio ambiente. 

§ 1º - Os resíduos e rejeitos perigosos devem ser reciclados, neutralizados ou 

eliminados pelo fabricante ou comerciante. 

§ 2º - Os consumidores deverão devolver as substâncias, produtos, ou objetos, 

ou resíduos potencialmente perigosos ao meio ambiente, nos locais de coleta 

pública ou diretamente ao comerciante ou fabricante, observadas as instruções 

técnicas pertinentes. 

§ 3º - A Prefeitura Municipal poderá estabelecer normas técnicas de 

armazenagem e transporte, organizar listas de substâncias, produtos, resíduos 

perigosos ou proibidos de uso no Município, e baixar instruções para a coleta e 

destinação final dos mesmos. 

§ 4º - É proibida a entrega ao público substâncias e produtos mencionados 

neste artigo sem indicação precisa e clara da sua periculosidade ou sem a 

utilização de receituário agronômico prescrito por profissional habilitado, 

quando puser em risco o meio ambiente. 

9.4 INSTRUMENTOS LEGAIS DE SANEAMENTO BÁSICO 

 Plano Nacional de Saneamento – exigência da Lei Federal Nº 11.445 

de 5 de Janeiro de 2007, constituirá o principal mecanismo da política 

federal para implementar as diretrizes legais de saneamento. Será 

instrumento fundamental à retomada da capacidade orientadora do 
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Estado na condução da política pública de saneamento básico e, 

conseqüentemente, da definição das metas e estratégias de governo 

para o setor no horizonte dos próximos vinte anos, com vistas à 

universalização do acesso aos serviços de saneamento básico como um 

direito social. 

 Plano Estadual de Saneamento - Lei Nº 13.517 de 04 de Outubro de 

2005 define como o conjunto de elementos de informação, diagnóstico, 

definição de objetivos, metas e instrumentos, programas, execução, 

avaliação e controle que consubstanciam, organizam e integram o 

planejamento e a execução das ações de saneamento no Estado de 

Santa Catarina. Este Plano deverá ser elaborado com base em Planos 

Regionais de Saneamento, deverá estar articulado com o Plano 

Estadual de Recursos Hídricos e com as políticas estaduais de saúde 

pública e de meio ambiente. Deverá ser aprovado por decreto do Poder 

Executivo, após ouvido o Conselho Estadual de Saneamento. 

 Fundo Estadual de Saneamento – caracterizado como o instrumento 

institucional para dar suporte financeiro destinado à Política Estadual de 

Saneamento, regulado pela lei estadual Nº 13.517. 

 Plano Municipal de Saneamento Básico – é o principal instrumento de 

gestão para o setor de saneamento no âmbito municipal, assim, este 

busca a efetividade dos princípios da Lei Federal Nº 11.445 que segue a 

seguinte essência: o atendimento a todos com serviços eficientes de 

modo a dispor corretamente seus resíduos sólidos e líquidos e promover 

o saneamento do ambiente garantindo a salubridade ambiental e a 

garantia da utilização dos recursos pelas gerações futuras. 

 Comitês de Bacias Hidrográficas – Regulamentado pela Lei Federal 

Nº 9.443 de 8 de Janeiro de 1997, o Comitê de Bacias Hidrográficas, é 

um órgão colegiado onde são discutidas as questões referentes à 

gestão das águas. Provocar debates das questões relacionadas aos 

recursos hídricos da bacia; articular a atuação das entidades que 
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trabalham com este tema; arbitrar, em primeira instância, os conflitos 

relacionados a recursos hídricos; aprovar e acompanhar a execução do 

Plano de Recursos Hídricos da Bacia; estabelecer os mecanismos de 

cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores a serem 

cobrados; estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras 

de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo são as atribuições dos 

comitês. 
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10 DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SERVIÇOS EM 
SANEAMENTO BÁSICO 

10.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A cobertura do Sistema de Abastecimento de Água de Itapema é de 100% 

(referência: abril/2013), considerando o número de imóveis ligados à rede 

distribuidora de água em relação ao número total de imóveis edificados na área 

de prestação. 

Itapema conta com cinco subsistemas produtores de água: Subsistema 

Morretes, Subsistema Areal, Subsistema São Paulinho, Subsistema 

Sertãozinho e Subsistema Ilhota. 

Os quatro primeiros subsistemas supracitados trabalham de forma integrada, 

sendo que o Subsistema Sertãozinho opera somente nas épocas de maior 

demanda (temporada de verão). Já o Subsistema Ilhota é independente e 

atende, exclusivamente, ao Bairro de Ilhota. 

10.2 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Atualmente o sistema de coleta e tratamento atende os bairros de Meia Praia e 

Centro atingindo um índice de cobertura de 60,02%. 

Nas localidades do município que ainda não são atendidas pela rede coletora 

de esgoto são utilizados sistemas de tratamento individuais. 

O bairro Meia Praia foi o primeiro a receber a rede coletora de esgotos, em 

virtude da alta densidade demográfica, da aglomeração de edificações e do 

aumento da população durante a temporada de verão.  

No Bairro Centro, com alta densidade populacional, as obras de implantação 

da rede coletora de esgoto foram iniciadas, e atualmente parte do bairro é 

atendida com coleta e tratamento de esgotos. Já no Bairro Sertãozinho, até o 

momento, a rede coletora foi implantada somente na Rua 900, mas permanece 

sem operação. 
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10.3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Atualmente, a Prefeitura de Itapema terceiriza os serviços de coleta, transporte 

e destino final dos resíduos sólidos urbanos1 (RSU) junto à Empresa Ambiental 

Saneamento e Concessões Ltda., a qual detém a concessão desses serviços 

até novembro de 2030, conforme contrato firmado com a municipalidade. 

Os RSU coletados são transportados até o aterro sanitário da Empresa 

Proactiva (subcontratada da Empresa Ambiental), que fica situado no Município 

de Biguaçu, a aproximadamente 45 km da sede municipal de Itapema. É 

importante ressaltar que a Empresa Ambiental realiza a coleta convencional e a 

coleta seletiva de materiais recicláveis em praticamente todo o município, além 

dos serviços de varrição, capina, roçada e pintura de meio-fio em parte (a leste 

da Rodovia BR-101) do município, bem como executa a limpeza das principais 

praias. Já os serviços de limpeza urbana realizados na parte municipal a oeste 

da BR-101 são efetuados pela Prefeitura de Itapema. 

10.4 DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A microdrenagem nas vias pavimentadas é obsoleta e subdimensionada, 

principalmente na região da Meia Praia, necessitando de projeto novo para 

coletoras, poços de visita, caixas de ligação, boca de lobo padrão, etc. 

O Bairro Morretes apresenta deficiência de vias pavimentadas e sistemas de 

esgotos e de drenagem pluvial, sendo que há um projeto em andamento para 

implantação de drenagem em várias ruas do bairro, com recursos a serem 

viabilizados no Ministério das Cidades. 

                                           

 
1
 Resíduos sólidos urbanos são os “resíduos gerados no município, provenientes de residências ou 

qualquer outra atividade que gere resíduos com características domiciliares, bem como os resíduos de 
limpeza pública urbana”. Envolvem os resíduos sólidos domiciliares, comerciais, públicos (limpeza 
urbana), de serviços de saúde assépticos e industriais comuns. 

 



 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPEMA/SC 

 

68 

 

 

11 NORMAS DE REGULAÇÃO E ENTE RESPONSÁVEL 
PELA REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

11.1 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO 

A edição da Lei 11.445/2007 foi um divisor de águas no que diz respeito à 

regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, haja 

vista que antes da promulgação da referida lei o próprio prestador dos serviços 

cumulava as funções de prestar, planejar, regular e fiscalizar sua própria 

atuação. Porém, com o novo cenário normativo essas funções foram 

separadas e definidas suas atribuições. 

Para melhor entender qual a função da regulação e fiscalização, o Decreto nº 

6.017/2007, no art. 2º, XI e XII, define essas duas figuras como: 

XI – regulação: todo e qualquer ato, normativo ou não, que discipline ou 

organize um determinado serviço público, incluindo suas características, 

padrões de qualidade, impacto sócio-ambiental, direitos e obrigações dos 

usuários e dos responsáveis por sua oferta ou prestação e fixação e revisão do 

valor de tarifas e outros preços públicos. 

XII – fiscalização: atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou 

avaliação, no sentido de garantir a utilização, efetiva ou potencial, do serviço 

público. 

Nos serviços públicos de saneamento básico a regulação cabe ao titular 

(município), que pode realizá-la diretamente ou delegá-la a entidade reguladora 

de outro ente federativo ou a formação de entidade reguladora instituída por 

meio de consorcio público. Nos casos de delegação só pode ser feita a uma 

entidade reguladora constituída, criada para este fim, dentro dos limites do 

respectivo estado. (art. 8º2 e 23, § 1º3, da Lei nº 11.445/2007). 

                                           

 
2 Art. 8

o
  Os titulares dos serviços públicos de saneamento básico poderão delegar a organização, a 

regulação, a fiscalização e a prestação desses serviços, nos termos do art. 241 da Constituição Federal e 
da Lei n

o
 11.107, de 6 de abril de 2005. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art241
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm
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A Lei Federal nº 11.445/2007, em seu Capítulo V, aborda o tema regulação. 

Entre os arts. 21 e 27 encontram-se os princípios, objetivos e o conteúdo 

mínimo das normas regulatórias a serem aplicadas aos prestadores e usuários 

dos serviços. 

O exercício da função de regulação atenderá aos seguintes princípios: 

independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e 

financeira da entidade reguladora, transparência, tecnicidade, celeridade e 

objetividade das decisões.  

O art. 22, da Lei nº 11.445/2007, traz os objetivos da Regulação, que são: 

 Estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços 

e para a satisfação dos usuários; 

 Garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; 

 Prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a 

competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da 

concorrência; 

 Definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro 

dos contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que 

induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a 

apropriação social dos ganhos de produtividade. 

A figura da entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços públicos de 

saneamento básico é de suma importância para eficácia do PMSB, haja vista 

que entre suas inúmeras funções a principal é a verificação do cumprimento 

dos planos municipais de saneamento básico, por parte dos prestadores de 

serviços (art. 204).  

                                                                                                                            

 
3 Art. 23.  A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de 
prestação dos serviços, que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos: 
§ 1

o
  A regulação de serviços públicos de saneamento básico poderá ser delegada pelos titulares a 

qualquer entidade reguladora constituída dentro dos limites do respectivo Estado, explicitando, no ato de 
delegação da regulação, a forma de atuação e a abrangência das atividades a serem desempenhadas 
pelas partes envolvidas. 
4 Art. 20.  (VETADO).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Msg/VEP-09-07.htm
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Segundo o art. 23, da Lei nº 11.445/2007, a entidade reguladora deve editar 

normas relativas às dimensões técnicas, econômicas e sociais de prestação 

dos serviços, que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos: 

 Padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços; 

 Requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas; 

 As metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os 

respectivos prazos; 

 Regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e 

prazos de sua fixação, reajuste e revisão; 

 Medição, faturamento e cobrança de serviços; 

 Monitoramento dos custos; 

 Avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados; 

 Plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação; 

 Subsídios tarifários e não tarifários; 

 Padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e 

informação; 

 Medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento. 

Salienta-se, ainda, que os contratos de prestação de serviços públicos de 

saneamento básico estão condicionados à existência de normas de regulação 

que prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes da Lei nº 

11.445/2007, incluindo a designação da entidade reguladora e de fiscalização, 

bem como estabelecimento de mecanismos de controle social nas atividades 

de regulação e fiscalização dos serviços.  

 Os contratos de programa deverão atender à legislação de regulação dos 

                                                                                                                            

 
Parágrafo único.  Incumbe à entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços a verificação do 
cumprimento dos planos de saneamento por parte dos prestadores de serviços, na forma das disposições 
legais, regulamentares e contratuais. 
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serviços, em específico no que se refere à fixação, revisão e reajuste das 

tarifas ou de outros preços públicos.  

No caso de gestão associada ou prestação regionalizada, os titulares poderão 

usar os mesmos critérios econômicos, técnicos e sociais da regulação em toda 

área de abrangência. (art. 24) 

E, ainda, nos casos em que mais de um prestador execute atividade 

interdependente com outra, a relação entre elas deverá ser regulada por 

contrato e haverá entidade única encarregada das funções de regulação e 

fiscalização. O contrato deverá conter as cláusulas que regerão a relação entre 

os prestadores, inclusive a designação do órgão ou entidade responsável pela 

regulação e fiscalização, que deverá conter no mínimo as exigências do art. 12, 

§1º, que são: 

 As normas técnicas relativas à qualidade, quantidade e regularidade dos 

serviços prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores 

envolvidos; 

 As normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos subsídios e 

aos pagamentos por serviços prestados aos usuários e entre os 

diferentes prestadores envolvidos; 

 A garantia de pagamento de serviços prestados entre os diferentes 

prestadores dos serviços; 

 Os mecanismos de pagamento de diferenças relativas a inadimplemento 

dos usuários, perdas comerciais e físicas e outros créditos devidos, 

quando for o caso; 

 O sistema contábil específico para os prestadores que atuem em mais 

de um Município. 

Deste modo, a legislação prevê a publicidade dos relatórios, estudos, decisões 

e instrumentos equivalentes que estejam relacionados com a regulação ou à 

fiscalização dos serviços prestados. 
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11.2 MODELOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO NO ESTADO DE SANTA 

CATARINA 

O cenário de regulação e fiscalização no Estado de Santa Catarina apresenta 3 

(três) estruturas de Agência Reguladora, previstas na Lei nº 11.445/2007, que 

são: Agência Reguladora Municipal, a delegação do município (titular) para 

Agência Reguladora Estadual e a Agência Reguladora constituída por meio 

Consórcio Público. 

O formato de agência reguladora no âmbito municipal tem-se como exemplos 

as: Agência Municipal de Regulação dos Serviços de Água e Esgotos de 

Joinville/SC (AMAE), e Agência Reguladora Águas de Tubarão. 

O modelo de Agência Reguladora Estadual ocorre por intermédio da Agência 

Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina – 

AGESAN que é uma autarquia de regime especial, instituída por meio da Lei 

Complementar nº 484/2010, que detém função Agência de Estado para 

fiscalizar e orientar a prestação dos serviços públicos de saneamento básico, 

bem como editar normas técnicas, econômicas e sociais para sua regulação.  

Já o modelo de Agência Reguladora instituída por Consórcio Público ocorre por 

meio da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS, constituída 

sob a forma de pessoa jurídica de direito público e responsável pela regulação 

dos serviços prestados por diferentes prestadores de serviços, em consonância 

com a Lei nº 11.107/05 e a Lei nº 11.445/07. 

Outro modelo de Agência Reguladora instituído por consórcio é a Agência 

Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos 

Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, que atende alguns municípios do 

Vale do Itajaí. A referida agência possui pessoa jurídica de direito público, sem 

fins econômicos sob a forma de associação pública, dotada de independência 

decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira, 

A Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – ARIS foi criada 

oficialmente no dia 1º de dezembro de 2009, com a participação dos 
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municípios de Águas de Chapecó, Alto Bela Vista, Coronel Freitas, Formosa do 

Sul, Iraceminha, Jardinópolis, Mondai, Monte Carlo, Pinhalzinho e Turvo. A 

ARIS vem crescendo gradativamente, de modo que já alcançou 164 municípios 

em Santa Catarina, beneficiando mais de 2 milhões de cidadãos catarinenses. 

As atribuições da entidade são de regulação e fiscalização de todas as 

atividades do saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, manejo dos resíduos sólidos, limpeza urbana e drenagem pluvial), 

independentemente de quem seja o prestador dos serviços. Para tanto, foi 

constituída em consonância com os princípios do Direito Regulatório, 

possuindo independência administrativa, financeira e orçamentária. Os 

membros do Conselho de Regulação e o Diretor Geral exercem mandato de 

quatro anos, não podendo ser exonerados do cargo sem prévio processo 

administrativo. 

A Lei Municipal n° 3218, de 02 de setembro de 2013, autorizou o ingresso do 

Município de Itapema no consórcio público denominado de Agência 

Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS). A referida lei revogou 

integralmente a Lei nº 3.023, de 12 de dezembro de 2011, que criou a agência 

municipal de regulação, controle e fiscalização do Município de Itapema - 

AMUR. Segundo ainda a Lei Municipal n° 3218/2013, a fiscalização, regulação 

e controle das concessões e permissões públicas no âmbito do Município de 

Itapema, que não forem de competência da ARIS, será exercida pela Diretoria 

de Regulação e Controle, pertencente à Secretaria Municipal de Planejamento 

Urbano. 

https://www.leismunicipais.com.br/a/sc/i/itapema/lei-ordinaria/2011/302/3023/lei-ordinaria-n-3023-2011-cria-a-agencia-municipal-de-regulacao-controle-e-fiscalizacao-do-municipio-de-itapema-amur-e-da-outras-providencias.html
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12  PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO 
SISTEMÁTICA DE EFETIVIDADE, EFICIÊNCIA E 
EFICÁCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

O Índice Municipal de Salubridade Ambiental e Sanitária (IMSAS) tem como 

objetivo específico verificar as condições de salubridade em âmbito municipal, 

identificando e avaliando, de maneira uniforme, as condições de saneamento 

do município. 

O IMSAS é composto por indicadores selecionados da área de saneamento 

ambiental. Foram escolhidas as variáveis disponíveis e de fácil tabulação no 

sentido de facilitar a elaboração do índice, o qual será formado por quatro 

grupos de indicadores: Indicador de Abastecimento de Água (IAB); Indicador de 

Esgotamento Sanitário (IES); Indicador de Resíduos Sólidos (IRS) e Indicador de 

Drenagem Urbana (IDU). 

Estabeleceu-se como critério a equidade de importância entre os quatros 

setores de saneamento básico, sendo este calculado pela média aritmética dos 

indicadores supracitados, através da seguinte fórmula: 

IMSAS = (IAB + IES + IRS + IDU) / 4 

Para definição dos níveis de salubridade, adotou-se como referência a escala 

estabelecida pelo CONESAN (Conselho Estadual de Saneamento - SP), 

reproduzida no Quadro 24. 

Quadro 24 – Valores do IMSAS e níveis de salubridade 

VALORES CORRESPONDENTES SITUAÇÃO DEFINIDA 

0 a 25 Insalubre 

26 a 50 Baixa salubridade 

51 a 75 Média salubridade 

76 a 100 Salubridade adequada 

 

A seguir, são apresentados todos os indicadores, com suas respectivas 
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finalidades, critérios de cálculo, formas de pontuação e periodicidade de 

atualização. 

12.1 INDICADOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (IAB) 

 Finalidade: quantificar a população total do município atendida por 

sistema de abastecimento de água com controle sanitário. 

 Critério de cálculo: obtido diretamente pelo Índice de Atendimento Total 

de Água. 

IAB = IAA 

Onde: 

IAA = (PA/PT) x 100 (%) 

 Sendo: 

  IAA = índice de atendimento total de água; 

  PA = população atendida com sistema de abastecimento de água; 

  PT = população total. 

 Pontuação: a pontuação do IAA será de 0 (zero) a 100 (cem) e 

corresponderá diretamente ao IAB. 

 Periodicidade de atualização: anual 

12.2 INDICADOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (IES) 

 Finalidade: quantificar a população total do município atendida por 

sistema de esgotamento sanitário (coleta e tratamento). 

 Critério de cálculo: obtido diretamente pelo Índice de Cobertura Total 

com Serviço de Esgotamento Sanitário. 

IES = ICE 

 

Onde: 

ICE = (PE/PT) x 100 (%) 
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 Sendo: 

  ICE = índice de cobertura total com serviço de esgotamento 

sanitário, considerando o sistema de tratamento individual como solução 

adequada para a área rural; 

  PE = população atendida com serviço de esgotamento sanitário; 

  PT = população total. 

 Pontuação: a pontuação do ICE será de 0 (zero) a 100 (cem) e 

corresponderá diretamente ao IES. 

 Periodicidade de atualização: anual 

12.3 INDICADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS (IRS) 

 Finalidade: quantificar a população total do município atendida por 

coleta convencional, quantificar a população total do município atendida 

por coleta seletiva e qualificar a situação da disposição final dos 

resíduos sólidos urbanos. 

 Critério de cálculo: será calculado a partir da média aritmética entre os 

três indicadores específicos: o Índice de Cobertura com o Serviço de 

Coleta Convencional de Resíduos Sólidos Urbanos em Relação à 

População Total (ICC), o Índice de Cobertura com o Serviço de Coleta 

Seletiva de Resíduos Sólidos Urbanos em Relação à População Total 

(ICS) e o Indicador de Avaliação e Desempenho de Aterros de Resíduos 

Sólidos Urbanos (IAS). 

IRS = (ICC + ICS + IAS) / 3 

Onde: 

(1) ICC = (PCC/PT) x 100 (%) 

 

 Sendo: 

  ICC = índice de cobertura com o serviço de coleta convencional de 
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resíduos sólidos urbanos em relação à população total; 

  PCC = população atendida com serviço de coleta convencional; 

  PT = população total. 

 Pontuação: a pontuação do ICC será de 0 (zero) a 100 (cem). 

 Periodicidade de atualização: anual 

 Resultado: ICC = 100% 

                   ICC = 100 (cem) 

 (2) ICS = (PCS/PT) x 100 (%) 

 Sendo: 

  ICS = índice de cobertura com o serviço de coleta seletiva de 

resíduos sólidos urbanos em relação à população total; 

  PCS = população atendida com serviço de coleta seletiva; 

  PT = população total. 

 Pontuação: a pontuação do ICS será de 0 (zero) a 100 (cem). 

 Periodicidade de atualização: anual 

 (3) IAS = Indicador de Avaliação e Desempenho de Aterros de Resíduos 

Sólidos Urbanos. 

 Critério de Cálculo: De acordo com a metodologia desenvolvida por 

Adriano Vitor Rodrigues Pina Pereira. Dissertação de Mestrado. 

Universidade Federal de Santa Catarina. 2005. 

 Pontuação: de acordo com o Quadro 25. 
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Quadro 25 – Pontuação do indicador de avaliação e desempenho de aterros de RSU 

 Periodicidade de atualização: anual 

12.4 INDICADOR DE DRENAGEM URBANA (IDU) 

 Finalidade: quantificar a extensão de vias urbanas pavimentadas (com 

sistema de drenagem) em relação à extensão total de vias urbanas. 

 Critério de cálculo: obtido diretamente pelo Índice de Vias Urbanas 

com Sistema de Drenagem. 

IDU = IRP 

Onde: 

IRP = (EDU/ET) x 100 (%) 

 Sendo: 

  IRP = índice de vias urbanas com sistema de drenagem; 

  EDU = extensão de vias urbanas pavimentadas com sistema de 

drenagem; 

  ET = extensão total de vias urbanas. 

 Pontuação: a pontuação do IRP será de 0 (zero) a 100 (cem) e 

INDICADOR ENQUADRAMENTO PONTUAÇÃO 

9,0 < nota ≤ 10,0 
ATERRO SANITÁRIO EM 

CONDIÇÕES ÓTIMAS 

90 A 100 

(INTERPOLAR) 

8,0 < nota ≤ 9,0 
ATERRO SANITÁRIO EM 

CONDIÇÕES ADEQUADAS 

80 A 90 

(INTERPOLAR) 

6,0 < nota ≤ 8,0 
ATERRO CONTROLADO EM 

CONDIÇÕES MÍNIMAS 

60 A 80 

(INTERPOLAR) 

4,0 < nota ≤ 6,0 
ATERRO CONTROLADO EM 

CONDIÇÕES PRECÁRIAS 

40 A 60 

(INTERPOLAR) 

0,0 < nota ≤ 4,0 LIXÃO 
0 A 40 

(INTERPOLAR) 
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corresponderá diretamente ao IDU. 

 Periodicidade de atualização: anual 



 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPEMA/SC 

 

80 

 

13 INSTRUMENTOS E MECANISMOS DE 
PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO 
POLÍTICA DE SANEAMENTO BÁSICO 

Numa abordagem estratégica, que privilegia a participação da população 

envolvida na busca de soluções viáveis para os problemas de saneamento 

ambiental, uma das ferramentas das mais importantes é a Educação Sanitária 

e Ambiental pautada na concepção de um planejamento que visa resultados 

positivos, benefícios, e uma eficiente política de gestão pública dos serviços de 

saneamento básico. 

A Educação Sanitária e Ambiental nesse contexto terá um enfoque estratégico 

voltado para a gestão pública, de maneira que o processo pedagógico deverá 

ser pautado no ensino contextualizado, abordando o tema da questão da 

distribuição, uso e aproveitamento racional dos recursos hídricos, a coleta, 

tratamento, destino final dos esgotos e a possibilidade de reuso de água, além 

da coleta, destinação adequada, tratamento, redução do consumo, reutilização 

e reciclagem de resíduos sólidos domésticos.  

O enfoque do papel da Agência e do Conselho Municipal de Saneamento 

Básico ou similar, também será preponderante na ação educativa junto ao 

cidadão usuário do sistema, seja na formulação, acompanhamento e execução 

da Política Pública de Saneamento Ambiental Municipal ou no formato de 

ações de divulgação das suas realizações, que gere conhecimento sanitário e 

ambiental e o acesso à informação de maneira democrática e cidadã ao 

usuário do sistema de prestação de serviços concedidos ou delegados.  

O repasse deste conhecimento ambiental, bem como o acesso da população a 

informação, traz relevantes benefícios tais como o estímulo à organização e 

participação na busca das resoluções dos problemas vivenciados 

cotidianamente na gestão dos serviços de Saneamento Ambiental, além de 

claramente adicionar o componente da mudança de atitudes e 

comportamentos, de maneira proativa em favor de melhorias nas condições de 

saúde, qualidade de vida e reflexos positivos no meio ambiente e seu entorno.  
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Sendo assim, devem-se ponderar os benefícios oriundos de tais atitudes e 

comportamentos, integrando o conhecimento sistematizado e a realidade dos 

atores sociais envolvidos, levando a um processo de sensibilização, 

comprometimento e consciência ambiental, com ênfase na aprendizagem 

sobre o tema tratado, permitindo o desenvolvimento de competências: análise, 

decisão, planejamento e pesquisa, ou seja, o que os atores sociais necessitam 

para o pleno exercício da cidadania. 

Com a criação e a implantação do Programa de Educação Ambiental espera-se 

que as comunidades e a sociedade em geral possam assumir a temática do 

saneamento como algo legítimo na evolução e no crescimento do município. A 

criação dos projetos que estarão apoiados por esse programa proporcionará 

maior contato e inter relação entre as diferentes esferas dos diferentes órgãos 

responsáveis pela educação e pela regulamentação e vigilância sanitária. É 

importante que à medida que as ações do Plano Municipal de Saneamento 

Básico forem sendo implementadas, as atividades de educação sanitária e 

ambiental sejam afirmadas pelo poder público. Isso tornará o saneamento parte 

integrante das ações sociais e das comunidades.  

As atividades de educação ambiental deverão ser realizadas com 

periodicidade, no mínimo, anual, cabendo ao município determinar os 

responsáveis pela realização destas atividades. Sugere-se que estas 

atividades sejam realizadas através dos agentes comunitários, professores, 

associações inseridas no município, sempre que possível com o 

acompanhamento da secretaria de educação municipal. 
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14 SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS 

O planejamento eficiente dos serviços, com atuação e participação ativa da 

população local no controle social, pressupõe acesso a informações 

atualizadas, organizadas, confiáveis e apresentadas periodicamente em 

linguagem compreensível. 

A Lei nº 11.445/2007 prevê que o titular dos serviços deverá estabelecer um 

sistema de informações, articulado com o sistema nacional de informações em 

saneamento – SINASA. O objetivo do sistema é coletar e sistematizar dados 

relativos à cobertura, à qualidade e à eficiência dos serviços; e as melhorias 

nas condições de saúde e na qualidade de vida da população e do meio 

ambiente.  

O processo de elaboração do diagnóstico é uma excelente oportunidade para 

iniciar ou atualizar o sistema de registro e sistematização das informações 

sobre as condições do saneamento básico em escala local. Com isso, o 

município poderá organizar uma base de dados sólida e consistente, de forma 

a alimentar o SINASA. 
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15 MECANISMOS DE COOPERAÇÃO COM OUTROS 
ENTES FEDERADOS PARA A IMPLANTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

A organização e gestão dos serviços públicos de saneamento no Brasil, 

mesmo sendo de caráter eminentemente local, sempre conviveram com 

modelos institucionais híbridos até os dias atuais, em que a União, os estados 

e os municípios têm interagido cooperativa ou concorrentemente de diversas 

formas no provimento dos serviços. 

Embora todas as Constituições brasileiras, inclusive a do Império, tenham 

reservado aos governos municipais as competências para organização e 

prestação dos serviços de interesse local, a União marcou forte presença na 

gestão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário até o 

início da década de 1990, por meio da extinta Fundação SESP (atual 

FUNASA), atuando na implantação e administração desses serviços em 

centenas de municípios, em praticamente todos os estados brasileiros, e o 

Governo Federal se mantém até hoje como principal responsável pelo 

financiamento do setor. 

Com presença significativa no Nordeste e participação discreta nas demais 

regiões até a década de 1960, os estados se tornaram na década de 1970, por 

meio de suas empresas de saneamento, os maiores agentes na prestação dos 

serviços de abastecimento de água e, em menor grau, de esgotamento 

sanitário, em conseqüência do modelo adotado com o PLANASA (Plano 

Nacional de Saneamento, instituído conforme a Lei nº 5.318/67). 

Nem mesmo a ascensão dos municípios à condição de entes federados na 

constituição de 1988, garantiu aos municípios a efetiva autonomia e poder de 

gestão dos serviços públicos de saneamento básico, que continuam limitados 

até os dias atuais, seja pela histórica herança autocrática do PLANASA ou pela 

divergência de interpretação dos dispositivos constitucionais que tratam das 

competências dos entes da Federação sobre esses serviços. 

Mesmo sendo prevista desde a Constituição Federal de 1937, a organização 
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regional de municípios para a integração da gestão de serviços públicos de 

saneamento básico não prosperou nas décadas passadas, sendo conhecidas 

apenas as experiências de constituição das autarquias intermunicipais (SIMAE) 

de Joaçaba e Herval D’Oeste, criada em 1968, e (SIMAE) de Capinzal e Ouro, 

criada em 1972. 

Diante desse ambiente confuso de organização institucional e da prestação dos 

serviços de saneamento básico no país, as referidas Leis vieram oferecer 

oportuna condição para uma reforma inovadora da gestão desses serviços, 

com a efetiva adoção dos instrumentos de cooperação federativa e de gestão 

associada. Esta medida pode representar também um grande impulso na 

construção e consolidação das bases do federalismo moderno e autêntico a 

partir de projetos regionais compatíveis com as diretrizes e estratégias 

nacionais, incluindo o incentivo à participação da sociedade civil no controle 

social das gestões dos serviços. 

15.1 CONSÓRCIO PÚBLICO E INTEGRAÇÃO REGIONAL DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

A maioria dos municípios brasileiros não tem capacidade financeira e não 

dispõe de recursos técnicos suficientes, incluindo pessoal especializado, para a 

gestão plena, direta e individualizada de alguns dos serviços públicos de sua 

competência constitucional, entre eles os serviços de saneamento básico. 

Esses mesmos municípios, por serem de pequeno porte e/ou por estarem 

localizados em regiões mais pobres, em geral também não têm escala 

adequada para a viabilização e sustentação econômica desses serviços, sob 

qualquer forma de prestação individualizada dos mesmos. 

A experiência do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA), implantada na 

década de 1970 sem o suporte de diretrizes legais e normas de regulação e 

fiscalização como as atuais, não foi capaz de superar estas dificuldades em 

relação aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário na 

maioria dos estados. 

Não vingaram também as tentativas realizadas nos últimos doze anos, visando 
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a solução parcial dessas deficiências, via inserção maciça do setor privado na 

prestação dos referidos serviços, mediante estímulos à privatização de 

concessionárias estaduais e a concessões individuais pelos municípios. 

É neste cenário que a gestão associada surge como alternativa inovadora e 

solução institucional para a integração regional da organização e da gestão dos 

serviços de saneamento básico por meio de consórcios públicos dos 

municípios envolvidos. Essa solução respeita a autonomia constitucional dos 

municípios e, ao mesmo tempo, permite que eles se juntem para dar escala 

suficiente para a viabilização e sustentabilidade da prestação dos serviços de 

suas competências. 

Aspectos Legais e Institucionais 

A integração regional e a gestão associada de serviços públicos estão 

previstas na Constituição Federal, sendo que esta última foi disciplinada pela 

Lei nº 11.107/05 (Lei dos Consórcios). 

A possibilidade de integração regional de municípios para a organização, o 

planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum está 

definida no art. 25, § 3º da Constituição Federal que diz: 

“§ 3º - Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por 

agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o 

planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.” 

As organizações administrativas previstas neste dispositivo constitucional 

(regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões) podem ser 

instrumento de regionalização coordenada da gestão de funções públicas 

municipais, entre elas os serviços públicos de saneamento básico. 

No entanto, conforme se verifica nesse dispositivo, a iniciativa e a competência 

para instituir as citadas organizações regionais são dos estados membros da 

Federação, cabendo às respectivas Assembléias Legislativas definir as funções 

de interesse comum e disciplinar a constituição e o funcionamento dessas 

organizações, mesmo quando decorrerem de demanda dos municípios. Desta 
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forma, por se tratar de instrumento de coordenação federativa dos estados, a 

participação dos municípios nas referidas organizações é compulsória, quando 

instituídas. 

Do mesmo modo, a disciplina dos consórcios públicos e da gestão associada 

de serviços públicos é da competência legislativa dos entes federados que os 

instituírem. 

O papel legislativo da União nestes casos está restrito à sua competência 

privativa de legislar sobre normas gerais de contratação, em todas as 

modalidades, para as administrações públicas diretas e indiretas da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 22, XXVII). 

Na hipótese de adoção destas formas de organização para a gestão dos 

serviços públicos de saneamento básico, estas se sujeitam à legislação federal 

que institui as respectivas diretrizes nacionais, em especial as tratam do 

exercício da titularidade, da prestação regionalizada, do planejamento, da 

regulação e dos aspectos econômicos e sociais relativos á gestão desses 

serviços. 

Com esse objetivo é que foi editada a Lei nº 11.107/05, visando dar execução 

ao art. 241 da Constituição, dispondo sobre as normas gerais de contratação 

de consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum dos 

entes federados, que deverão ser observadas na instituição e regulamentação 

dos mesmos. As normas de contratação se aplicam neste caso pelo fato do 

consórcio público constituir pessoa jurídica própria, sob a forma de associação 

de direito público ou privado, cuja constituição resulta da contratualização 

conjunta dos objetos, das cláusulas de organização e funcionamento, das 

competências delegadas e dos direitos e obrigações que cada ente 

consorciado assume com a mesma. Essa Lei trata também dos requisitos e 

procedimentos para constituição dos consórcios públicos, cuja regulamentação 

é tratada no Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007. 

A Lei nº 11.445/07 estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento 

básico e para a política federal de saneamento básico. As diretrizes desta Lei 
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se aplicam a todos os entes da Federação e a todos os órgãos e entidades a 

eles vinculados, inclusive os consórcios públicos que tenham por objetivo a 

gestão associada dos serviços públicos de saneamento básico. 

Conforme dispositivos da Lei nº 11.445/07, o consórcio público é a entidade 

mais adequada para realizar a prestação regionalizada dos serviços públicos 

de saneamento básico ou, no âmbito da gestão associada, para exercer as 

funções de regulação e fiscalização da prestação regionalizada, inclusive para 

a delegação conjunta da prestação dos serviços de titularidade dos municípios 

consorciados. 

Aspectos Organizacionais 

A execução da gestão associada e/ou da prestação dos serviços requer 

organização jurídica e administrativa adequada ao modelo institucional 

escolhido. 

A gestão associada de serviços públicos pode ser entendida tanto do ponto de 

vista interno, das atividades que a constituem, como do ponto de vista externo, 

diferenciando-a de outras formas de prestação de serviço público. 

Do ponto de vista interno, a gestão associada pode ser constituída pelo 

planejamento, regulação, fiscalização e prestação de serviço público. Na 

gestão associada pode tanto haver atuação conjunta dos entes da Federação – 

como na situação em que se cria uma agência reguladora consorcial, ou pode 

ser que um ente da Federação venha a delegar o exercício da regulação, 

fiscalização ou prestação a órgão ou entidade de outro ente da Federação. 

A prestação dos serviços por consórcio público, conforme as regras do contrato 

de consórcio e dos contratos de programa individuais celebrados com cada 

ente consorciado, tanto pode caracterizar prestação individualizada como 

regionalizada. 

A primeira se caracteriza quando os referidos contratos estabelecem regras e 

condições específicas para a prestação dos serviços no âmbito territorial de 

cada consorciado. A segunda se caracteriza quando houver uniformidade da 

regulação e fiscalização e das condições econômicas da prestação para o 
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conjunto de consorciados. 
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