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TEMA 9
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

Ambiental de Campo Grande (PDDUA):

Política Municipal de Meio Ambiente

Política Municipal de Saneamento Básico.



Política Municipal de Meio Ambiente

Campo Grande - MS

O Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano Ambiental de Campo Grande 

- PDDUA (Lei Complementar n. 
341/2018 e suas alterações), no 

capítulo III, que contempla os artigos 
53 a 55, apresenta sobre a Política 
Municipal de Meio Ambiente do 

Município de Campo Grande – MS.



“A Política Municipal de Meio 

Ambiente (PMMA) tem caráter 

transversal e se articula com as 

diversas políticas públicas, sistemas 

e estratégias de desenvolvimento 

econômico que integram o 

PDDUA”.
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Objetivos da PMMA
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No PDDUA (Lei Complementar n. 341/2018 e suas alterações), são
apresentados 11 (onze) objetivos da PMMA, sendo:

I – implementação, no território municipal, das diretrizes contidas na
Política Nacional de Meio Ambiente, Educação Ambiental, Recursos
Hídricos, Saneamento Básico, Resíduos Sólidos, Mudanças Climáticas,
Sistema Nacional de Unidades de Conservação e demais legislações
vigentes;

II – conservação e recuperação do meio ambiente e da paisagem;
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III – pagamento dos serviços ambientais prestados pelos ecossistemas;

IV – redução da poluição ambiental em todas as suas formas;

V – garantia da proteção dos recursos hídricos e mananciais de
abastecimento;

VI – priorização de medidas de adaptação às mudanças climáticas,
conforme determina a Lei n. 12.187, de 29 de dezembro de 2009 que
institui a Política Nacional de Mudanças Climáticas;

Objetivos da PMMA
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VII – incentivo a adoção de hábitos, costumes e práticas que visem à
proteção dos recursos ambientais;

VIII – coleta, sistematização e divulgação de informações ambientais;

IX – estímulo às construções sustentáveis;

X – promover a criação de Corredores de Biodiversidade;

XI – promover a educação ambiental capaz de incentivar a
preservação ambiental e a gestão compartilhada dos problemas do
município.

Objetivos da PMMA
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O PDDUA (Lei Complementar n. 341/2018 e suas alterações), enfatiza
23 (vinte e três) diretrizes para a PMMA, sendo:

I – conservar e/ou preservar a biodiversidade, os remanescentes da
flora e fauna;

II – melhorar a relação e a qualidade de áreas verdes por habitante;

III – conservar e/ou preservar a qualidade ambiental dos recursos
hídricos, em especial as dos mananciais de abastecimento;

Diretrizes da PMMA
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IV – aprimorar os mecanismos de incentivo à recuperação e proteção
ambiental;

V – criar mecanismos e estratégias para a proteção da fauna silvestre;

VI – reabilitar as áreas degradadas e reinseri-las na dinâmica urbana;

VII – minimizar os impactos da urbanização sobre as áreas prestadoras
de serviços ambientais;

VIII – minimizar os processos de erosão;

Diretrizes da PMMA
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IX – contribuir para a redução de enchentes;

X – combater a poluição sonora;

XI – contribuir para a minimização dos efeitos das ilhas de calor e da
impermeabilização do solo;

XII – adotar medidas de adaptação às mudanças climáticas;

XIII – reduzir as emissões de poluentes atmosféricos e gases de efeito
estufa;

Diretrizes da PMMA
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XIV – promover programas de eficiência energética, cogeração de
energia e energias renováveis em edificações, iluminação pública e
transporte;

XV – adotar procedimentos de aquisição de bens e contratação de
serviços pelo Poder Executivo Municipal, com base em critérios de
sustentabilidade;

XVI – estimular a agricultura urbana;

XVII – promover a educação ambiental formal e não formal;

Diretrizes da PMMA
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XVIII – articular e participar dos Comitês de Bacia Hidrográfica do Rio
Pardo e Rio Miranda;

XIX – compatibilizar a proteção ambiental com o desenvolvimento
econômico sustentável e a qualidade de vida da população;

XX – incentivar o estabelecimento de parcerias público-privadas – PPP
para a consecução dos objetivos da Política Municipal de Meio
Ambiente;

XXI – propor ações preventivas para a gestão e o manejo das
Unidades de Conservação;

Diretrizes da PMMA
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XXII – estabelecer medidas preventivas visando ao controle de
queimadas das áreas protegidas, especialmente para as unidades de
conservação e os parques urbanos, que deverão ser incorporadas na
elaboração e ou revisão dos planos de manejo;

XXIII – incentivas a redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos
resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos
dejetos.

Diretrizes da PMMA
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Informações Complementares

De acordo com o PDDUA, para estimular as 
construções sustentáveis, lei específica poderá 

criar incentivos fiscais, como o IPTU Verde, 
destinado a apoiar a adoção de técnicas 

construtivas voltadas a racionalização do uso de 
energia e água, gestão sustentável de resíduos 
sólidos e aumento de permeabilidade do solo.



Política Municipal de Saneamento Básico
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O Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano Ambiental
de Campo Grande - PDDUA (Lei
Complementar n. 341/2018 e suas
alterações), no capítulo IV, dos
artigos 56 a 59, faz menção a
Política Municipal de Saneamento
Básico.



“A Política Municipal de 

Saneamento Básico deverá ser 

transversal, prioritariamente às 

políticas setoriais de saúde 

pública, meio ambiente e gestão 

de recursos hídricos”.
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Caracteriza-se como saneamento básico municipal o
conjunto de serviços, infraestrutura e instalações
operacionais compostas por:

• abastecimento público de água potável, desde a
captação até as ligações prediais, com seus
respectivos instrumentos de medição, incluindo os
sistemas isolados;

Conceito de Saneamento Básico
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Conceito de Saneamento Básico

• coleta, tratamento e disposição final adequados dos
esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o
lançamento do efluente final no meio-ambiente;

• manejo das águas pluviais, compreendendo desde o
transporte, detenção, retenção, absorção e o
escoamento ao planejamento integrado da ocupação
dos fundos de vale;
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• coleta, inclusive a coleta seletiva, transporte,
transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos
domiciliares, varrição e limpeza de logradouros e vias
públicas, estabelecimentos comerciais e prestadores
de serviços, processos e instalações industriais,
serviços públicos de saneamento básico, serviços de
saúde e construção civil.

Conceito de Saneamento Básico



Objetivos da Política Municipal de 
Saneamento Básico
O PDDUA (Lei Complementar n. 341/2018 e suas alterações) apresenta
4 (quatro) objetivos da supracitada Política, sendo:

I – acesso universal ao saneamento básico;

II – conservação dos recursos ambientais;

III – conservação ambiental de cursos d’água;

IV – não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos
resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos
rejeitos.
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De acordo com o PDDUA, a Política deverá atender às seguintes
diretrizes:

I – integrar as políticas, planos, programas, projetos e ações
governamentais relacionadas ao saneamento, saúde, recursos hídricos,
biodiversidade, desenvolvimento urbano e rural, habitação, uso e
ocupação do solo;

II – integrar os sistemas, inclusive os componentes de responsabilidade
privada;
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Diretrizes da Política Municipal de 
Saneamento Básico



III – estabelecer ações preventivas para a gestão do abastecimento de
água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e
fiscalização das respectivas redes urbanas;

IV – monitorar o sistema de drenagem;

V – melhorar a gestão e reduzir as perdas dos sistemas existentes;

VI – definir parâmetros de qualidade de vida da população a partir de
indicadores sanitários, epidemiológicos e ambientais que deverão
nortear as ações relativas ao saneamento;
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Diretrizes da Política Municipal de 
Saneamento Básico



VII – promover atividades de educação ambiental e comunicação social;

VIII – realizar processos participativos efetivos que envolvam
representantes dos diversos setores da sociedade civil para apoiar,
aprimorar e monitorar o Sistema de Saneamento Básico;

IX – articular o Plano Municipal de Saneamento Básico aos demais
Planos Setoriais e instrumentos da PDDUA;

X – integrar as diferentes ações de âmbito municipal relacionadas com
o saneamento básico.
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Diretrizes da Política Municipal de 
Saneamento Básico
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De acordo com o art. 58 do PDDUA:

“O Plano Municipal de Saneamento Básico deverá 
ser revisado com base na legislação federal, 
estadual e municipal vigente, atendendo aos 

objetivos e diretrizes estabelecidos no PDDUA.”

Informações Complementares
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I – análises sobre a situação atual de todos
os componentes do Sistema de Saneamento
Básico, avaliando seus impactos nas
condições de vida da população e
dimensionando as demandas sociais a partir
dos indicadores sanitários, epidemiológicos,
ambientais e socioeconômicos;

Conteúdo mínimo do Plano de 
Saneamento



Campo Grande - MS

II – metas de curto, médio e longo prazo para a
universalização do acesso aos serviços de
saneamento, para a suficiência dos sistemas de
abastecimento de água e de tratamento de
efluentes de esgotos coletados, para o manejo de
águas pluviais e resíduos sólidos, admitidas
soluções graduais e progressivas, observando a
compatibilidade com os demais planos setoriais;

Conteúdo mínimo do Plano de 
Saneamento
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III – programas, projetos, ações e investimentos
necessários para atingir as metas mencionadas no
inciso anterior de modo compatível com os
respectivos planos plurianuais e com planos
setoriais correlatos, identificando possíveis fontes
de financiamento;

Conteúdo mínimo do Plano de 
Saneamento
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IV – ações para emergências e contingências
relativas a ocorrências que envolvem os sistemas
de saneamento;

Conteúdo mínimo do Plano de 
Saneamento
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V – mecanismos e procedimentos para o
monitoramento e avaliação dos resultados
alcançados com a implementação dos planos,
programas, projetos, ações e investimentos;

Conteúdo mínimo do Plano de 
Saneamento
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VI – propostas para garantir a sustentabilidade,
eficiência e boa qualidade urbana e ambiental: a)
no abastecimento de água; b) no esgotamento
sanitário; c) no manejo de resíduos sólidos e na
limpeza urbana; d) na drenagem urbana e manejo
de águas pluviais.

Conteúdo mínimo do Plano de 
Saneamento
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Considerando o disposto no Decreto n. 12.254, de 26 
de dezembro de 2013, que aprova o Plano Municipal 

de Saneamento Básico de Campo Grande, a 
supracitada Lei traz as consonâncias que o PDDUA 

exige.

Plano de Saneamento
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OBRIGADA!


