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APRESENTAÇÃO
O presente documento corresponde ao Produto K – Relatório Final do Plano
Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de São Miguel do Gostoso/RN, que será
apresentado atendendo aos requisitos do Termo de Referência da Funasa (2012), bem
como a contrato nº 032/2018, celebrado entre o Consórcio Público Intermunicipal do Rio
Grande do Norte (COPIRN) e a Empresa INCIBRA – Inovação Civil Brasileira Projetos
e Serviços Técnicos Ltda., que tem por finalidade atender ao convênio estabelecido entre
a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e o COPIRN, conforme o Termo de
Referência (TR).
A elaboração do PMSB visa atender as exigências da Lei nº 11.445, de 05 de janeiro
de 2007, que estabelece em seu art. 9º, inciso I, que o titular dos serviços de saneamento
básico deverá elaborar o PMSB nos termos previstos nesta lei.
Ressalta-se que a universalização dos serviços públicos de saneamento básico, com
serviços e produtos de qualidade, abrangendo as atividades de abastecimento de água
potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem
e manejo das águas pluviais é um direito do cidadão, conforme previsto pela Lei Federal
supracitada.
O Plano Municipal de Saneamento Básico de São Miguel do Gostoso contemplará
um horizonte de 20 anos de planejamento, sendo a área de abrangência todo o território
do município, envolvendo áreas rurais e urbanas e abrangendo os quatro pilares do
Saneamento Básico.
A estrutura do PMSB é composta por produtos com inter-relação lógica e temporal,
estabelecidos no Termo de Referência, conforme apresentado a seguir:
• Produto A – Ato público do Poder Executivo, com definição dos membros dos
comitês;
• Produto B – Plano de mobilização social;
• Produto C – Relatório do diagnóstico técnico-participativo;
• Produto D – Relatório da prospectiva e planejamento estratégico;
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• Produto E – Relatório dos programas, projetos e ações;
• Produto F – Plano de execução;
• Produto G – Minuta de projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico;
• Produto H – Relatório sobre os indicadores de desempenho do Plano Municipal
de Saneamento Básico;
• Produto I – Sistema de informações para auxílio à tomada de decisão;
• Produto J – Relatório mensal simplificado do andamento das atividades
desenvolvidas;
• Produto K – Relatório final do Plano.
Sendo assim, o presente relatório tem por objetivo apresentar as informações
consolidadas de todas as etapas e produtos desenvolvidos, subsidiando as autoridades e
gestores municipais na captação de recursos para a implementação do Plano.
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PRODUTO A - ATO
PÚBLICO DO PODER
EXECUTIVO, COM
DEFINIÇÃO DOS
MEMBROS DOS COMITÊS

21/12/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

ES TADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE S ÃO MIGUEL DO GOS TOS O

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 166 RATIFICADA

REPUBLICAÇÃO PARA RATIFICAÇÃO
PORTARIA N º 166/2018
Dispõe sobre a nomeação do Comitê de Coordenação
e do Comitê Executivo do Plano M unicipal de
Saneamento Básico de São M iguel do Gostoso para
atuarem no processo de formulação da política
municipal de saneamento básico e na elaboração do
Plano M unicipal de Saneamento Básico deste
município e dá outras providências
O Prefeito M unicipal de São M iguel do Gostoso – RN, no uso de suas
obrigações e atribuições legais, em consonância com a Lei Orgânica do
M unicípio;
Considerando a Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece
as diretrizes nacionais para o saneamento básico, e o Decreto nº 7.217,
de 21 de junho de 2010, que regulamenta a supramencionada Lei nº.
11.445/2007;
RES OLVE:
Art. 1º Nomear o COM ITÊ DE COORDENAÇÃO e o COM ITÊ
EXECUTIVO DO PLANO M UNICIPAL DE SANEAM ENTO
BÁSICO DE SÃO M IGUEL DO GOSTOSO/RN, com a finalidade de
discutir e dar procedimentos as ações necessárias à formulação da
Política Municipal de S aneamento Básico e coordenar ações na
elaboração do Plano Municipal de S aneamento Básico deste
M unicípio;
§ 1o O COM ITÊ DE COORDENAÇÃO será instância consultiva e
deliberativa,
formalmente institucionalizada, responsável pela condução da
elaboração do PM SB para discutir, avaliar e aprovar o trabalho
produzido pelo COM ITÊ EXECUTIVO, promovendo a integração
das ações de saneamento básico, inclusive do ponto de vista de
viabilidade técnica, operacional e ambiental;
§ 2o O COM ITÊ EXECUTIVO DO PM SB executará a
operacionalização técnica no processo de elaboração do Plano
Municipal de S aneamento Básico, devendo adotar procedimentos e
operacionalizar todas as atividades previstas no TR da Funasa (2012),
submetendo-os a avaliação do Comitê de Coordenação, observando os
prazos previstos na sua execução, reportando-se ao COPIRN e à
gestão municipal.Art. 2º Ficam designados para compor o COM ITÊ
DE
COORDENAÇÃO
do
PLANO
M UNICIPAL
DE
SANEAM ENTO BÁSICO DE SÃO M IGUEL DO GOSTOSO/RN,
os seguintes membros:
I. Gabriela Assunção da Costa Mafra S ouza (Secretária de Saúde) –
Titular - Coordenadora; Francisco Adriano Gomes – Suplente
(Coordenador de Vigilância Sanitária);
II. Fernando Castro Lima Neto (Engenheiro Civil e Secretário de
M eio Ambiente e Planejamento Urbano); Luís Ribeiro da S ilva Neto
– Suplente (Diretoria de Saúde);
III. Rubens Eduardo S . R. Oliveira – Titular (Agente M unicipal)
Lindemberg Cosme de Miranda - Suplente (Secretário M unicipal de
Agricultura e Pesca);;
IV. Neilson Gomes da S ilva – Titular (Representante do Centro de
Cultura,); Cláudio Pereira da S ilva – Suplente (Coordenador de
Fomento da Prefeitura);
V. Adeilton Bezerra da S ilva – Titular (Vereador); Maria Clésia
Cardoso Ferreira – Suplente (Vereadora);
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/materia/2F028976/03AO9ZY1CC5xHWB-O5WqtkHAyKdDy-aBHBFNhpe_xNQSwMOglZn4PiE0AkLLdOXwIaDD…
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VI. Francisco dos Anjos Cardoso – Titular (Representante do Grupo
de Escoteiros Lobos do M ar);Iranildo Bezerra da S ilva – Suplente
(Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais);
VII. Heldene da S ilva S antos – Titular (Representante da AM JUS)
Ricardo André Ribeiro Catarina da S ilva – Suplente (Presidente do
Conselho da Cidade de São M iguel do Gostoso);
VIII. M embros representantes do NICT/FUNASA - Titular; e
Suplente.
IX. Tiago da Silva Luciano – Titular (representante da Secretaria de
Educação e Cultura), Janielle Linhares da Silva – Suplente
(Representatnte da Secretaria de Turismo e Comunicação)
Art. 3º Ficam designados para compor o COM ITÊ EXECUTIVO do
PLANO M UNICIPAL DE SANEAM ENTO BÁSICO DE SÃO
M IGUEL DO GOSTOSO/RN, os seguintes membros:
I. Djalma M ariz M edeiros (Dr. Engenharia Sanitária e Ambiental,
Incibra – Coordenador do Comitê);
II. M aynara Eloíse da Silva Rocha (Engenheira Ambiental, Incibra);
III. M anoel Felipe Araújo Pereira (Engenheiro Civil, Incibra);
IV. Francisco Alves da Costa Sobrinho (Consultoria PM SB COPIRN);
V. Hilderline Câmara de Oliveira (Drª. Ciências Sociais, Incibra);
VI. Cândida Beatriz Santos Batista (Estagiária em Engenharia
Ambiental, Incibra);
VII. M árcia Jerônimo de Souto (Estagiária em Pedagogia, Incibra);
VIII. Luzmarina Cruz da Silva Rosado Gouveia (Assistente Social do
M unicípio);
IX. Francisca Gomes Pinheiro (Professor e Responsável pela limpeza
pública municipal);
X. Clério Genomar Gomes Pinheiro (Representante do SAAE);
XI. Wanda Caroline A. de M . P. Barreto ( Coordenadora da Secretaria
de Assistencia SM G).
XII. Hugo Patrício M onteiro Vieira (secretario de Administração)
XIII. Artur Francisco Lins de M orais (Técnico em Informática,
Incibra);
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUM PRA-SE. São M iguel do
Gostoso/RN, 07 de novembro de 2018.
JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
Prefeito M unicipal
Prefeitura Municipal de S ão Miguel do Gostoso
CNPJ
(M F):
01.612.396/0001•90
www.saomigueldogostoso.rn.gov.br
Rua dos Dourados, 61, Centro, CEP 59585-000 - Fone: (084)

Site:

Publicado por:

Rubens Eduardo Santa Rita de Oliveira
Código Identificador:2F028976
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado
do Rio Grande do Norte no dia 09/11/2018. Edição 1891
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
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APRESENTAÇÃO
O Saneamento Básico consiste em quatro componentes (pilares) que sustentam o
meio ambiente, a população e o município. Estes garantem a qualidade de vida da população,
um meio ambiente equilibrado e um município com responsabilidade e gestão ambiental
corretos. Os quatro pilares são: Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Limpeza
Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e Drenagem e Manejo de Águas Pluviais.
Considerando que a universalização do serviço público de saneamento básico, com serviços e
produtos de qualidade, abrangendo os quatro pilares, é um direito do cidadão, conforme
previsto na Lei Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, a Lei nº 11.445 (2007), está
sendo desenvolvido o Plano Municipal de Saneamento Básico de São Miguel do Gostoso
seguindo as diretrizes estabelecidas na referida Lei e que será apresentado para discussão e
aprovação pelo Município.
O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) é um dos instrumentos da
Política de Saneamento Básico do Município. Política esta que deve garantir o atendimento
essencial à saúde pública, os direitos e deveres dos usuários dos serviços de saneamento, o
controle social, sistemas de informação, entre outros. O PMSB é, assim, instrumento
fundamental para implementação da Política Municipal de Saneamento Básico, fazendo parte
do desenvolvimento urbano e ambiental da cidade.
Este documento consiste no Plano de Mobilização Social (PMS) do município de
São Miguel do Gostoso, Produto B do PMSB, conforme as diretrizes do Termo de Referência
(TR) da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) de 2012, sendo uma ferramenta utilizada
para orientar o envolvimento da população no processo de debate e discussão das
potencialidades, fragilidades e problemas locais relacionadas ao saneamento, que afetam o
município em nível urbano e rural. Visa ainda, mostrar a importância da participação
democrática das comunidades para a elaboração e execução do PMSB do seu município.
Portanto, este envolvimento dos moradores do município é realizado através de
diversas ações de mobilização e de comunicação social, como, por exemplo, audiências
públicas, reuniões comunitárias, oficinas, plenárias e conferências.
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Além de convocar à participação e inserir a população nas discussões, as ações de
mobilização incentivam uma mudança de postura diante de questões primordiais como o
saneamento básico, a qualidade de vida, dentre outras que perpassam a vida cotidiana dos
cidadãos e cidadãs do município.
Em sequência, serão apresentados os dados referentes aos objetivos deste PMS,
seguido da metodologia utilizada e, por fim, os resultados obtidos com as visitas técnicas e o
quadro de ações deste plano.
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1. JUSTIFICATIVA
O Plano de Mobilização Social (PMS) baseia-se em um planejamento sistemático,
que tem como uma das finalidades o detalhamento das ações e atividades que serão
desenvolvidas em relação à participação da população na construção do PMSB.
Nessa direção, o presente Plano de Mobilização Social – PMS pode ser considerado
uma estratégia de sensibilização, motivação e de incentivo aos diferentes segmentos sociais
para a participação no processo de elaboração do PMSB, contribuindo assim, de forma
profícua na construção de alternativas e soluções pactuadas, democraticamente, no que se
refere à situação do saneamento básico do referido município.
A definição de mobilização abordada neste plano é entendida a partir da concepção
de Toro; Werneck (1996, p.5), para o qual “mobilizar é convocar vontades na busca de um
propósito comum, sob uma interpretação e um sentido também compartilhados”. Ou seja, a
mobilização ocorre quando um grupo de pessoas, uma comunidade decide e age com um
objetivo comum, buscando, resultados decididos e almejados por todos e para todos.
É oportuno citar que a Lei Nacional do Saneamento Básico, Lei nº 11.445, de 05 de
janeiro de 2007, visa à universalização dos serviços de saneamento e a participação efetiva da
sociedade no controle social das ações e estabelece como princípio a participação popular em
todo o processo de elaboração e execução do PMSB.
Visando melhorias na saúde e qualidade de vida da população, esta Lei estabeleceu
diretrizes nacionais para o saneamento básico, considerando-o como o conjunto de serviços,
infraestruturas e instalações operacionais de: abastecimento de água potável, esgotamento
sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais
urbanas.
Nesse sentido, proporcionar a todos o acesso universal ao saneamento básico com
qualidade, equidade e de forma continuada é de extrema necessidade e se constitui premissa
central deste trabalho, que será desenvolvimento com a população do referido município.
Tendo em vista que, o saneamento básico deve ser entendido como um direito fundamental,
visto que a sua falta interfere diretamente na saúde e qualidade de vida da população, ferindo
um dos princípios fundamentais da constituição: a dignidade da pessoa humana.
9
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Outro marco jurídico que cabe ser citado é a Lei Orgânica da Saúde de nº
8.080/1990, a qual considerou os seguintes princípios em relação ao Saneamento Básico:
a) Direito universal à saúde com equidade e atendimento integral. Promoção da
saúde pública. Salubridade ambiental como um direito social e coletivo;
b) Saneamento Básico como fator determinante e condicionante da saúde;
c) Articulação das políticas e programas da Saúde com o saneamento e o meio
ambiente.

Sendo assim, o Decreto 9.254/15, de 29 de dezembro de 2017, veio reforçar e
fortalecer a necessidade de elaboração do plano de saneamento básico, pois conforme essa
Lei, após 31 de dezembro de 2019, o Plano de Saneamento será requisito obrigatório para os
Municípios acessarem os recursos do Governo Federal, voltados para os serviços de
saneamento básico.
Este documento é uma condição para o acesso a recursos orçamentários da União ou
a recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da
administração pública federal, quando destinados a serviços de saneamento básico.
Diante desta realidade, percebe-se que o Plano de Mobilização Social é de extrema
relevância para a melhoria da qualidade de vida da população representando um avanço na
conquista de direitos, proporcionando assim, ao município um eficiente instrumento legal,
capaz de contribuir para o seu pleno desenvolvimento sustentável. Pois na visão de Toro;
Werneck (1996, p.8),
A formação de uma nova mentalidade na sociedade civil, que se perceba a si mesma
como fonte criadora da ordem social, pressupõe compreender que os “males” da
sociedade são o resultado da ordem social que nós mesmos criamos e que, por isso
mesmo, podemos modificar.

Portanto, o Plano de Mobilização Social – PMS tem sua importância na construção
do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB, pois contemplará toda a extensão
territorial do referido município, abrangendo as suas áreas urbana e rural.
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Sendo assim, o presente PMS do município de São Miguel do Gostoso/RN, contribui
para um Saneamento Básico de qualidade para a comunidade, garantindo condições de saúde
e sanidade ambiental, de moradia digna, em outras palavras, condições de vida que respeita os
direitos da população.
O presente Plano de Mobilização Social tem como escopo geral construir e efetivar
diferentes estratégias, espaços e instrumentos que possibilitem e contribuam para estimular a
atuação e participação dos diversos sujeitos sociais na elaboração e controle social1 do Plano
Municipal de Saneamento Básico do Município.

Conforme o Art. 3º, Inciso IV da Lei nº 11.445/07, o controle social é entendido como um “conjunto de
mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e participações nos
processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de
saneamento básico” (BRASIL, 2007).

1
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2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
2.1. BREVE HISTÓRIA DO MUNICÍPIO
Segundo o IBGE (2017), o povoado de Gostoso foi fundado pelo frei João do Amor
Divino, em 29 de setembro de 1884 sendo essa mesma data dedicada à comemoração do dia
de São Miguel. Nesse mesmo dia, o fundador do povoado instalou um cruzeiro na praia hoje
denominada Maceió para marcar essa importante data. O local onde o Cruzeiro foi instalado
passou a celebrar missas, batizados, casamentos e, em seguida, cemitério (IBGE, 2017).
De acordo com IBGE (2017), o nome Gostoso deve-se a um vendedor ambulante
morador da região que sempre contava estórias acompanhadas de muitas risadas gostosas e
contagiantes. Devido às suas risadas peculiares, o vendedor passou a ser conhecido por Seu
Gostoso, nome esse que passou a denominar o povoado.
Conforme o IBGE (2017), no dia 29 de setembro de 1899, uma igreja foi fundada na
região como pagamento de uma promessa feita pelo Senhor Miguel Félix Martins, um dos
primeiros moradores de Gostoso, a São Miguel, o qual passou a ser o padroeiro da
comunidade. Diante disso, com a igreja a devoção ao santo padroeiro São Miguel foi
crescente e, assim, o povoado foi sendo naturalmente chamado de São Miguel do Gostoso
(IBGE, 2017).
No dia 16 de julho de 1993, pela Lei nº 6.452, São Miguel do Gostoso foi
emancipado politicamente e desmembrado de Touros. Assim, foi elevado a município do Rio
Grande do Norte e passou a ser chamado São Miguel de Touros. Entretanto, a partir da
vontade popular expressa por meio de plebiscito o município voltou à denominação de São
Miguel do Gostoso pela lei pela Lei estadual nº 9992, de 05 de maio de 2001.
2.2.

LOCALIZAÇÃO E ACESSO
O município de São Miguel do Gostoso situa-se na mesorregião Mesorregião Leste

Potiguar e na microrregião Litoral Nordeste. Ao Norte, o município é limitado pelo Oceano
Atlântico, ao Sul e Leste, pelo município de Touros e ao Oeste, pelos municípios de Pedra
Grande e Parazinho.
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O acesso ao município, desde a capital do estado, Natal, tem um percurso em torno de
115 km e é realizado através das rodovias pavimentadas BR-101 e RN - 221.
3. CAMINHOS METODOLÓGICOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE
MOBILIZAÇÃO SOCIAL
Conforme o TR “a construção do Plano de Mobilização Social ocorre na fase inicial
do processo, onde serão planejados todos os procedimentos, estratégias, mecanismos e
metodologias que serão aplicados ao longo de todo o período de elaboração do PMSB,
visando garantir a efetiva participação social” (FUNASA, 2012, p. 16).
Dessa forma, para que o PMS tenha um bom resultado e uma implementação com
sucesso, é necessário que se faça uma série de procedimentos metodológicos, a fim de se
apropriar do maior número de informações e, com estas, elaborar o mesmo, de maneira que
atenda positivamente ao município em questão, tendo continuidade e durabilidade. Para a
elaboração deste PMS, foram realizadas etapas metodológicas, a fim de alcançar o sucesso
nos objetivos.
Inicialmente, a metodologia foi uma pesquisa bibliográfica e documental, levantando
dados junto aos órgãos competentes, IBGE, secretarias do município, e outros, contando com
o apoio de ferramentas virtuais como e-mails e sites para elaborar a caracterização geral do
município. Num segundo momento, houve reunião de trabalho e conversação entre o grupo
para discussões e esclarecimentos da realização e desenvolvimento do Plano.
De acordo com Gil, (1999, p.66), “a pesquisa documental vale-se de materiais que
não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo
com os objetivos da pesquisa”. Podemos ainda definir que, para a construção deste PMS
utilizou-se também da Pesquisa-Ação, a qual, na concepção de Severino (2007), é aquela que,
além de compreender, visa intervir na situação, para modificá-la. O conhecimento objetivado
articula-se a uma finalidade intencional de alteração da situação pesquisada. A Pesquisa-Ação
propõe ao conjunto de sujeitos envolvidos mudanças que levem a um aprimoramento das
práticas analisadas.
Outro procedimento adotado foi a realização de visitas técnicas de campo com o
intuito de conhecer as demandas e realidade do município, através de visitas às Secretarias
13
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Municipais, bem como em outros órgãos como IDEMA, CAERN, SAAE, Centro de
Referência da Assistência Social (CRAS) e as Unidades de Saúde, uma vez que as pesquisas
bibliográficas não foram suficientes para se obter um panorama completo e real do município.
Os parceiros efetuados no município ajudarão a mobilizar toda a comunidade para
participar dos eventos de mobilização social, atuando também como disseminadores de
informações, fornecendo apoio à equipe técnica na realização das atividades necessárias a
elaboração do Plano. Esses parceiros também ajudarão com o fornecimento de informações
técnicas do município, para que seja elaborado um plano fiel às características e
peculiaridades de São Miguel do Gostoso.
Neste momento, o instrumento usado foi o processo de observação, que se constitui
em uma técnica de suma relevância para apreender a realidade, que, de acordo com Gil,
(1999, p. 110),”a observação constitui elemento fundamental para a pesquisa, desde a
formulação do problema, passando pela construção de hipóteses, coleta, análise e
interpretação dos dados, a observação desempenha papel imprescindível no processo de
pesquisa”.
Salienta-se que durante todo o processo de visita de campo foi feito o registro
fotográfico, conversas com secretários e/ou representantes das entidades, coleta de dados e
anotações.
A seguir, serão apresentados os objetivos e metas do Plano de Mobilização Social do
PMSB do município de São Miguel do Gostoso, seguido de seus resultados.
3.1. OBJETIVOS E METAS DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL
Estes estão em consonância com o que determina o TR da FUNASA (2012) que
aborda O Plano de Mobilização Social (PMS) e diz que “deverá detalhar o planejamento de
cada ação de mobilização e participação social, incluindo a definição dos objetivos, metas e
escopo da mobilização”.
Assim, delimitaram-se os seguintes objetivos:
a) Identificar os atores sociais parceiros para apoio à mobilização social;
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Meta 1: formação dos grupos de trabalho, contemplando vários atores
sociais intervenientes para a operacionalização do PMSB.

b) Identificar e avaliar os programas de educação em saúde e mobilização social;


Meta 1: pesquisar os programas de educação em saúde existentes no
município, através de contatos com a Secretaria Municipal de Saúde.

c) Verificar a disponibilidade de infraestrutura em cada setor de mobilização para a
realização dos eventos, precisando elaborar, para isso, os Setores de Mobilização
Social, chamados aqui de Setorização.


Meta 1: estabelecer, no mínimo, três setores de mobilização social,
contemplando a área urbana e áreas rurais no município;



Meta 2: identificação de locais nos setores de mobilização que tenham
uma infraestrutura adequada para receber eventos deste porte;



Meta 3: identificação de local de apoio para sediar os eventos de
mobilização, caso haja algum impedimento que impossibilite a realização
dos eventos nos locais selecionados anteriormente.

d) Determinar as estratégias de divulgação da elaboração do PMSB e dos eventos,
de modo a atingir todas as comunidades (rural e urbana) dos setores de
mobilização, bem como a maneira que será realizada tal divulgação, como faixas,
convites, folders, cartazes e meios de comunicação local (jornal, carros de som,
etc.), apresentadas no capítulo de metodologia de ação.


Meta 1: selecionar no mínimo dois tipos de estratégias de divulgação da
elaboração do PMSB e dos eventos a serem realizados na zona urbana;



Meta 2: selecionar no mínimo dois tipos de estratégias de divulgação da
elaboração do PMSB e dos eventos a serem realizados na zona rural;



Meta 3: seleção de no mínimo uma rádio de grande alcance municipal
para realizar a divulgação dos eventos;



Meta 4: seleção dos locais com grande fluxo de pessoas para divulgação
da realização dos eventos e diálogo com a população.

e) Traçar a metodologia pedagógica das reuniões (debates, oficinas ou seminários),
utilizando instrumentos didáticos com linguagem apropriada, abordando os
conteúdos sobre os serviços de saneamento básico;

15

PMSB

PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL



Meta 1: definir pelo menos duas metodologias a serem utilizadas nas
reuniões, que serão selecionadas conforme o local da realização do evento
e o tipo de reunião;



Meta 2: selecionar os instrumentos didáticos adequados e a infraestrutura
disponível para realização desses eventos.

f) Apresentação do Cronograma de Atividades.


Meta 1: apresentação do cronograma de atividades antes da realização de
todos os eventos de mobilização, com a definição de todas as estratégias
que serão utilizadas, objetivando o máximo alcance participativo dos
munícipes na elaboração do PMSB.

Além dos objetivos e metas supracitados, é extremamente relevante para efetividade
do plano a existência de uma ferramenta eficiente de elaboração, acompanhamento e
monitoramento do PMSB pela população (por meio da criação de um Sistema de Informações
Municipais).
3.1.1. Resultados do objetivo A
O objetivo A foi alcançado após a realização de visitas técnicas, observações,
conversas, entre outros procedimentos metodológicos, já citados no item 2 deste PMS.
Em tais momentos, foi possível identificar os atores sociais que poderão ser
parceiros. Destacam-se, dentre os órgãos municipais visitados, a Secretaria Municipal de
Educação e Cultura (SMEC), de Saúde (SMS), de Obras e Meio Ambiente. Todos os órgãos
públicos abordados foram extremamente solícitos.
Quanto aos demais parceiros, devem ser citados também os agentes de saúde e de
endemias, a vigilância sanitária; diretores de escolas, professores e demais profissionais da
educação; o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), SAAE, CAERN e
associações de comunidades urbanas e rurais.
Sendo assim, a equipe do PMSB teve forte colaboração por parte do município e dos
representantes deste, que ofereceram apoio, informações e estrutura para que seja possível a
realização do trabalho da equipe. Portanto, é importante afirmar que as Secretarias e
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representantes das entidades estão sempre disponíveis para nos fornecer dados, ilustrações e
informações acerca das suas respectivas secretarias e do município.
Outro apoio importante está sendo o do Comitê de Coordenação, assim como o da
Secretaria de Assistência Social que tem fornecido espaços para trabalhar com os grupos
existentes (idosos, mulheres, gestantes). O apoio por parte dos professores e profissionais da
saúde também está sendo muito importante, uma vez que os mesmos serão um elo de
divulgação e apoio nas mobilizações, visto que os mesmos também estarão presentes nas
ações, conduzindo suas turmas em cada Setor de Mobilização.
Neste processo, conseguimos ainda sensibilizar muitos profissionais, em especial os
membros dos Comitês de Coordenação e do Comitê Executivo. É de fundamental importância
a manutenção desse elo, já que muitos integrantes moram e/ou trabalham no município,
estando imersos na realidade local e na dos que ali residem. Um aspecto relevante, refere-se à
consciência de todos quanto à importância da participação durante o processo de execução e
da construção do PMSB, que foi percebida pelo empenho dos entrevistados que tentavam
sempre encontrar e/ou facilitar o acesso às informações locais.
3.1.2. Resultados do objetivo B
Durante as visitas ao município e com a comunicação estabelecida com os órgãos e
secretarias municipais, foi constatado que no município existem ações educativas pontuais
relacionadas a saúde.
3.1.3. Resultados do objetivo C
Este objetivo foi dividido em dois momentos. O primeiro deles consiste na
elaboração da setorização, determinando os Setores de Mobilização – SM onde serão
realizados os eventos relacionados à Mobilização Social. O segundo momento, foi a definição
dos espaços para a execução das ações que serão desenvolvidas nas atividades do PMS, tanto
na área urbana quanto na rural. Tais momentos estão explicitados nos tópicos a seguir:
Em cada um dos SM serão realizados três eventos setoriais, de modo que São Miguel
do Gostoso terá um total de 9 reuniões. Tais encontros acontecerão da seguinte maneira: o
primeiro será antes da execução do Diagnóstico Técnico-Participativo, e auxiliará a coleta de
informações locais junto à população que participará do evento, o segundo será realizado após
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a conclusão do Diagnóstico Técnico-Participativo, para a apresentação, discussão e aprovação
do mesmo, e o último evento setorial será para fazer a apresentação, discussão e aprovação do
produto D - Relatório de Prospectiva e Planejamento Estratégico, do produto E - Relatório
dos programas, projetos e ações para alcance do cenário de referência e do produto F - Plano
de Execução.

A primeira etapa se dará através de um evento setorial em cada setor

mobilizado, a segunda etapa se dará com os eventos setoriais ocorrendo em forma de oficinas
e a terceira etapa se dará, de forma semelhante à primeira etapa, através de um evento setorial
em cada setor mobilizado.
Além dos eventos setoriais, São Miguel do Gostoso também será contemplado por
pelo menos uma conferência municipal, realizada na Sede Municipal para apresentação,
discussão e aprovação do produto K – Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento
Básico.
3.1.3.1 Setorização
Para garantir que a mobilização social alcance as diferentes regiões administrativas e
distritos afastados de todo o território do município, organizou-se o território municipal de
São Miguel do Gostoso em quatro Setores de Mobilização (SM).
Em visitas técnicas preliminares da equipe às principais comunidades rurais, foram
averiguadas a realidade local e as distâncias à sede municipal. Além disso, essas viagens
serviram para encontrar possíveis locais para realizar as etapas da mobilização social.
A partir do perímetro do município, do seu tamanho, das distâncias e da quantidade
de habitantes das comunidades, realizou-se a setorização. O artifício foi à criação de um “raio
de trabalho” entre a sede do município ou comunidades mais expressivas e outras localidades
circunvizinhas de menor expressão. Isto decorreu da impossibilidade de realizarem-se
mobilizações com toda a população local em cada localidade.
As comunidades que têm uma grande quantidade de famílias e que possuem a
estrutura física necessária para a mobilização social, funcionarão como base para a realização
das atividades e devem receber os moradores das regiões rurais circunvizinhas. Para as áreas
mais distantes será previsto transporte até a comunidade base.

18

PMSB

PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL

Aquelas comunidades que apresentam uma grande quantidade de famílias e que
possuam estrutura física para suportar um evento do porte da mobilização social, funcionarão
como base para a realização das atividades da mobilização social, recebendo os moradores
das comunidades rurais circunvizinhas. As comunidades rurais mais distantes contarão com
transporte para o deslocamento até a comunidade base.
Para a elaboração da Setorização no município de São Miguel do Gostoso, foram
analisadas a zona urbana e as maiores e mais populosas comunidades rurais. Destas,
destacam-se Baixinha dos França, Morro dos Martins e Antônio Conselheiro - que foram
escolhidas como sede para a execução das ações do PMS na área rural, por apresentarem
condições adequadas de infraestrutura e logística. Assim, São Miguel do Gostoso foi dividido
em quatro setores: um compreendendo a zona urbana e comunidades próximas e três setores
nas zonas rurais.
Cada setor de mobilização sediará 3 (três) eventos setoriais, um anterior a elaboração
do Produto C - Diagnóstico Técnico - Participativo, um para apresentação, discussão e
aprovação do Produto C - Diagnóstico Técnico - Participativo e outro para apresentação,
discussão e aprovação do produto D - Relatório de Prospectiva e Planejamento Estratégico, do
produto E - Relatório dos programas, projetos e ações para alcance do cenário de referência e
do produto F - Plano de Execução.


Setor de Mobilização 1 (SM 1)

O 1º setor é o da sede municipal, que conta com a estrutura da Zona Urbana para
realizar a Mobilização Social. Os moradores das comunidades rurais menos populosas que
não possuem estrutura para receber a mobilização social e que se encontram mais próximos
da Zona Urbana, como Reduto, Fazendinha, Mundo Novo e Tábua, serão contemplados com
as atividades do mutirão. Sendo assim, estes serão transportados para a sede do município,
para a participação das palestras, oficinas e demais atividades da Mobilização Social.
A partir de reuniões com o Comitê de Coordenação e Comitê Executivo do PMSB,
foram disponibilizados os locais para a realização dos eventos neste setor, sendo: o espaço do
Ginásio Poliesportivo de São Miguel do Gostoso (que poderá abrigar as reuniões entre os
comitês) e o Centro de Múltiplo Uso (para os eventos de mobilização que subsidiarão a
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elaboração do Diagnóstico Técnico-Participativo e para as audiências públicas). Neste setor,
como dito anteriormente, serão realizados três eventos setoriais, dentre eles, duas audiências
públicas.
Durante a divulgação dos eventos, o local e horário específicos das atividades serão
divulgados para toda a população. O evento está previsto para ser realizado na primeira
quinzena do mês de novembro.
Figura 1: Ginásio Poliesportivo de São Miguel do Gostoso

Fonte: Google Earth, 2017.

Os principais atores sociais envolvidos são os representantes do Comitê de
Coordenação e do Comitê Executivo, bem como os estudantes, associações comunitárias,
representantes do poder público, representantes das igrejas, associações rurais e toda
sociedade civil.


Setor de Mobilização 2 (SM 2)

O setor 2 é o da comunidade Morro dos Martins, que é a comunidade mais favorável
em termos de logística e infraestrutura desse setor. Fazem parte deste setor as comunidades de
Morro dos Paulos, Canto da Ilha I, Canto da Ilha de Cima II, Frejó, Baixio e Ouro Branco. A
setorização pode ser visualizada no mapa apresentado na sequência.
A partir das reuniões, o local selecionado para sediar os eventos do setor 2 foi o
espaço na Escola Municipal João Tomaz de Oliveira.
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O evento está previsto para ser realizado na primeira quinzena de novembro. Os
principais atores sociais envolvidos são os representantes do Comitê de Coordenação e do
Comitê Executivo, bem como os estudantes, associações comunitárias, representantes do
poder público, representantes das igrejas, associações rurais e toda sociedade civil.



Setor de Mobilização 3 (SM 3)

No setor 3 existem as seguintes comunidades: Baixinha dos Franças, que é a
comunidade mais favorável em termos de logística e infraestrutura desse setor, Cruzamento,
Arizona, Novo Horizonte, Baixinha dos Vieiras, Umburana e Boa Esperança. A comunidade
Baixinha dos Franças foi escolhida como sede do setor.
A execução das ações e atividades da Mobilização Social na zona rural se dará nas
estruturas e locais disponibilizados pela comunidade. Na Comunidade Baixinha dos Franças,
sede do SM 1, foi disponibilizado o espaço da Escola Municipal da comunidade. Sendo
assim, esse local foi definido como local de ação.
Os principais atores sociais envolvidos são os representantes do Comitê de
Coordenação e do Comitê Executivo do PMSB, bem como os estudantes, associações
comunitárias, representantes do poder público, representantes das igrejas, do comércio local e
toda sociedade civil. O evento está previsto para ser realizado na primeira quinzena do mês de
novembro.


Setor de Mobilização 4 (SM 4)

No setor 4 existem as seguintes comunidades: Antônio Conselheiro, que é a
comunidade mais favorável em termos de logística e infraestrutura desse setor, Angico de
Fora, Paraíso, Angico Velho, Santa Fé e Nova Esperança. A comunidade Antônio
Conselheiro foi escolhida como sede do setor.
A execução das ações e atividades da Mobilização Social na zona rural se dará nas
estruturas e locais disponibilizados pela comunidade. Na Comunidade Antônio Conselheiro,
sede do SM 4, foi disponibilizado espaço na Escola Municipal Professor Paulo Freire. Assim,
esse espaço foi definido como local de ação.
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Os principais atores sociais envolvidos são os representantes do Comitê de
Coordenação e do Comitê Executivo, bem como os estudantes, associações comunitárias,
representantes do poder público, representantes das igrejas, do comércio local e toda
sociedade civil. O evento está previsto para ser realizado na primeira quinzena do mês de
novembro.
Para executar as ações de mobilização social, será necessário o envolvimento de todos
os representantes do Comitê Executivo e do Comitê de Coordenação, bem como os diversos
atores sociais citados anteriormente. A equipe de assistentes sociais da INCIBRA com auxílio
do Comitê de Coordenação ficarão a cargo de organizar os locais destinados à realização do
evento, o transporte para deslocamento dos munícipes que residem em locais afastados das
sedes de mobilização e a divulgação prévia do evento. O transporte dos munícipes foi
acordado junto a prefeitura que será realizado por meio de veículos próprios do Município.
O Comitê Executivo ficará a cargo das conduções técnicas e sociais dos eventos,
realizando questionários para a coleta de dados dos participantes, palestras acerca do tema de
saneamento básico e coleta de informações relativas aos principais problemas detectados no
município na visão dos habitantes locais.
Vale salientar que nas conferências municipais e eventos setoriais, o Comitê de
Coordenação do PMSB, instância consultiva, deliberativa e formalmente institucionalizada,
irá discutir, avaliar e aprovar o trabalho produzido pelo Comitê Executivo do PMSB, bem
como, contando com a participação da sociedade civil que poderá criticar e sugerir
alternativas, objetivando promover a integração das ações de saneamento, incluindo a
viabilidade técnica, operacional, financeira e ambiental.
Nos eventos setoriais e conferências municipais, o Comitê Executivo do PMSB
apresentará os produtos previstos no termo de referência, conforme o cronograma de
atividades, ouvirá a opinião da população quanto ao produto apresentado e realizará a análise
da viabilidade das propostas da comunidade para cada produto e, se viável, integrará essas
propostas ao plano.
Cabe observar que todos os locais que sediarão as ações serão também utilizados
como pontos estratégicos de divulgação do PMS.
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Os eventos setoriais para apresentação do Produto C – Diagnóstico Técnico –
Participativo e do Produto D - Relatório de Prospectiva e Planejamento Estratégico, do
Produto E - Relatório dos programas, projetos e ações para alcance do cenário de referência e
do Produto F - Plano de Execução estão previstas, conforme o cronograma, para serem
realizadas na segunda quinzena de janeiro e na segunda quinzena de março do ano de 2019,
respectivamente.
A setorização pode ser visualizada no Mapa de Setorização apresentado em sequência.
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3.1.4. Resultados do objetivo D
A determinação das estratégias de divulgação da elaboração do PMSB e execução do
PMS em São Miguel do Gostoso se deram através de reunião de trabalho e de conversas com
funcionários das secretarias municipais e representantes da comunidade.
Assim, após o processo de pesquisa foi diagnosticado os pontos e locais centrais
para a divulgação na zona urbana e rural:


Nas missas e cultos os padres e pastores poderão fazer o convite comunicando
aos moradores data, horários da realização das ações;



Em feiras realizadas às segundas-feiras em São Miguel do Gostoso, que reúne
toda a população do município, e poderá ter esse potencial aproveitado para
difundir os eventos para os moradores de ambas zonas;



Divulgação em carros de som, faixas e cartazes nas escolas, igrejas, feiras,
órgãos públicos, praças, entradas da cidade e postos de saúde;



Instrução e difusão através dos agentes de saúde;

A setorização pode ser visualizada no Mapa de Setorização apresentado em
sequência.
Para a zona rural, além dos programas de carros de som, serão feitas divulgações nas
escolas, igrejas, centros comunitários, espaços socioculturais e esportivos, áreas de lazer, e
através dos agentes municipais de saúde e endemias, vigilância sanitária, formadores de
opinião e demais agentes atuantes na área.
Ou seja, após determinar as estratégias e dos locais dentro do município, foram
estabelecidas as maneiras pelas quais serão realizadas as divulgações para que todos os locais
possam ser atingidos e envolvidos durante o programa.
Os procedimentos utilizados para o processo de difusão do PMS, enquanto produto
do PMSB do referido município, tem por finalidade atender as diretrizes expressas no Termo
de Referência da FUNASA, que são:
a)

Refletir as necessidades e anseios da população;
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b)

Apresentar caráter democrático e participativo, considerando sua função social;

c)

Envolver a sociedade durante todo o processo de elaboração do PMSB;

d)

Sensibilizar a sociedade para a responsabilidade coletiva na preservação e

conservação dos recursos naturais;
e)

Estimular os segmentos sociais a participarem do processo de gestão

ambiental;
f)

Estimular a criação de novos grupos representativos da sociedade não

organizada. (FUNASA, 2012, p. 10/11).
Atenção especial deverá ser dada aos meios de comunicação eletrônicos, tais como
blogs e até mesmo páginas em redes sociais. Dentro do município, não existe uma rádio de
grande alcance municipal, não sendo possível a divulgação por este meio.
Entende-se que é a comunicação que estabelece vínculos e relações entre pessoas,
comunidades e atores sociais e é por este viés que será possível coordenar ações no sentido de
transformar a realidade deste município. Todo o planejamento de mobilização social necessita
ser perpassado por atos comunicativos, que constroem e fortalecem os laços entre os sujeitos
envolvidos no processo.
Outro instrumento que será utilizado é a exposição de faixas nos pontos que foram
citados anteriormente, que têm notório fluxo, bem como nas estradas entre a zona urbana e as
comunidades rurais. Ainda serão utilizados carro de som, entrega de Convites (apêndice A)
aos representantes do município, FUNASA, comerciantes, associações e demais autoridades
da sociedade civil e municipal, como, por exemplo, aos secretários(as) municipais e membros
do Comitê de Coordenação.
A quantidade de material utilizado em cada evento setorial e na conferência
municipal será de acordo com a planilha orçamentária resumidas nos quadros abaixo:
Quadro 1: Itens que serão utilizados no processo de mobilização e ação dos eventos setoriais
1.

Itens Mobilização Social

1.1

Folders

1.2

Carro de som

1.3

Cartazes A2

1.4

Faixas do evento
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2.

Itens do evento Setorial

2.1

Canetas esferográficas

2.2

Formulário de pesquisa

2.3

Folha papel

2.4

Caneta porosa colorida

Quadro 2: Itens que serão utilizados no processo de mobilização e ação das Conferências
Municipais
1.

Itens Mobilização Social

1.1

Folders

1.2

Carro de som

1.3

Cartazes A2

1.4

Faixas do evento

2.

Itens do evento Setorial

2.1

Locação de veículo 12 passageiros

2.2

Kit (pasta, crachá, caneta e papel)

2.3

Locação de som

2.4

Formulários de pesquisas

Cabe salientar que, em virtude da necessidade de outros materiais para realização dos
eventos, foram realizadas modificações nos itens propostos para que se adequassem ao
atendimento das demandas verificadas.
3.1.5. Resultados do objetivo E
Para traçar a metodologia pedagógica das reuniões e alcançar o objetivo de debater
os temas relacionados ao saneamento de maneira satisfatória, está sendo realizada uma
investigação a respeito do perfil do município, no que diz respeito ao saneamento e aos
problemas sociais encontrados em função da falta ou falha deste. Estes problemas do
município estão sendo diagnosticadas após o processo de investigação, pesquisas,
questionários, reuniões, visitas técnicas, dentre outros já elencados na metodologia do PMS.
Durante o evento setorial relacionado a apresentação, discussão e aprovação do
Produto C - Diagnóstico Técnico-Participativo do PMSB, será realizado uma Conferência
abordando os quatro componentes do saneamento básico, sendo eles o abastecimento de água,
o esgotamento sanitário, a limpeza urbana e gestão dos resíduos sólidos e a drenagem das

26

PMSB

PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL

águas pluviais. Em cada setor mobilizado, haverá um foco principal nos principais problemas
diagnosticados na localidade.
A.

Metodologia pedagógica das reuniões
Observa-se que o processo de mobilização visa atender todas as comunidades deste

município. No entanto, os meios usados na área urbana não serão rigorosamente os mesmos
utilizados na área rural, uma vez que, devido à incidência da ausência de infraestrutura
adequada na área rural, serão trabalhadas metodologias diferenciadas para que o
conhecimento acerca do saneamento básico alcance todos os públicos, não prejudicando a
continuidade deste trabalho, seguindo a proposta do Plano de Mobilização Social deste
município.
Dessa forma, ressalta-se, ainda, que serão utilizadas nas áreas rurais palestras
relacionadas aos quatro componentes do saneamento básico, dando ênfase maior às ações
socioeducativas, evidenciando e conscientizando-os dos seus direitos e deveres como
cidadãos e cidadãs.
A metodologia para execução das ações do PMS será realizada de forma
participativa e motivadora junto à população, abordando-se as diversas questões sobre o
saneamento básico, de natureza interventiva, educadora, conscientizadora, de forma a
contribuir com o processo de participação e para o exercício da cidadania.
Cabe ressaltar que todas as atividades serão desenvolvidas com base nos recursos
disponíveis do projeto, carga horária destinada às atividades e, em especial respeitando as
particularidades de cada público alvo, constituído pelos moradores urbanos e rurais (crianças,
adolescentes, jovens, adultos e idosos) do Município de São Miguel do Gostoso/RN. Nesse
sentido, as ações desenvolvidas estão explicitadas nos parágrafos que seguem.
Serão realizadas Conferências Temáticas sobre o saneamento básico, abordando os
seus quatros eixos, além de explanação sobre o meio ambiente e as consequências da falta de
saneamento. As peculiaridades detectadas no município terão atenção especial e, durante as
atividades, estas terão foco principal nas ações de caráter socioeducativo, preventivo e
informativo.
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Pretende-se ainda monitorar e avaliar todo o processo de execução das atividades e
ações, tendo em vista a avaliação de impacto, que se caracteriza como um procedimento de
suma relevância para conhecer, compreender, aperfeiçoar e orientar as ações.
Portanto, conforme Belloni et al, (2007, p. 15): “a avaliação refere-se à análise de
processos e de produtos ou resultados de uma atividade, fatos ou coisas”. Assim, para a autora
“os resultados da avaliação são, portanto, relevantes não apenas para seus formuladores, mas,
para todos os setores sociais envolvidos ou atingidos”. (Idem, p.27).
O monitoramento se dará de forma também participativa, com registros
fotográficos, observações e aplicação de questionário avaliativo (Apêndice B) e sugestivo
junto aos participantes, lista de presença (apêndice C) e como resultado final da execução do
Plano, será elaborado um relatório final com a explanação de todas as atividades
desenvolvidas, ações realizadas, resultados alcançados e outros dados que venham a ser
importantes.
Durante os Eventos Setoriais do Plano de Mobilização Social serão utilizadas três
metodologias distintas, sendo elas o Mapa Falado, as Oficinas e o Mutirão
Informativo/Educativo, que serão abordadas a seguir. Durante todos os três eventos setoriais
haverá a divulgação dos dados e informações relacionadas aos produtos do Plano Municipal
de Saneamento Básico do município assim como serão utilizadas oficinas e/ou palestras para
abordar os temas tratados nos produtos do respectivo plano. Durante o último evento setorial
do PMSB, será utilizada a metodologia do Mutirão Educativo/Informativo.


Mapa Falado

A técnica de construção do Mapa falado do município, consiste numa ação onde a
população identificará no mapa do município os problemas observados em sua cidade, tanto
no meio urbano quanto no meio rural.
Esta é uma atividade que permitirá realizar um diagnóstico participativo com a
concepção da própria população e será utilizado na conferência “Conhecendo o que é o
Saneamento Básico – os 4 eixos”.
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Trata-se de um desenho representativo do espaço que está sendo objeto de reflexão,
ou seja, um mapa do setor trabalhado. Os elementos que irão compor o mapa são
representações dos problemas de saneamento que existem no espaço em questão e estes
problemas são apontados e destacados pelo grupo em discussão. As discussões ocorrem por
ocasião dos problemas e da realidade que existem naquele lugar.
É uma ferramenta que permite discutir diversos aspectos da realidade da população
de forma ampla. Assim, como todas as outras ferramentas que serão apresentadas, o mapa é
construído com elementos móveis disponíveis no local e/ou disponibilizados pelos
animadores. Normalmente, são utilizados barbantes, folhas, pedras, fitas coloridas, dentre
outros. Isso favorece a realização de eventuais modificações, sem prejuízo da visualização da
técnica pelos próprios participantes do grupo de discussão, conforme figura a seguir:
Figura 2: Processo de construção do mapa
falado junto à população

Fonte: INCIBRA, 2013
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Oficinas

As oficinas ocorrerão na sede de cada setor do município, determinados na
setorização e serão feitas oficinas sobre doenças endêmicas e prevenção de verminoses etc,
assunto diretamente relacionado à falta de saneamento, uma vez que várias doenças têm
veiculação hídrica e os vetores se proliferam em lixões e locais com esgoto não tratado.
Oficinas e Palestras de apresentação de cada produto relacionado a cada fase de
elaboração do PMSB também serão realizadas, nas quais será apresentado detalhadamente o
produto em questão. Neste momento a população poderá fazer as colocações sobre o produto
apresentado que acharem pertinentes.
Diante da particularidade do município, a conferência sobre os quatro eixos do
saneamento básico, terá um momento específico para os temas relativos aos componentes de
abastecimento e consumo de água e esgotamento sanitário, abordando, primeiramente, o tema
de modo geral, ou seja, saneamento básico e depois focando em cada problemática e cada
peculiaridade, do município, de modo que em cada uma será utilizado um banner específico
(apêndice D) para visualização do tema. Aqui também será entregue material educativo e
poderá haver o uso de vídeos sobre o problema.
Tais oficinas serão realizadas durante o evento setorial referente a apresentação,
discussão e aprovação do Produto C – Diagnóstico Técnico - Participativo, de modo que a
especificação de cada uma está presente no quadro de ações, apresentado no tópico 3.1.6. As
palestras serão realizadas durante os eventos setoriais relacionados aos produtos D, E e F.


Mutirão Educativo/Informativo

O mutirão educativo/informativo ocorrerá nas ruas das comunidades rurais e urbanas,
não se atendo apenas à sede de cada Setor do município.
Na fase do mutirão ocorrerá o contato direto com a população. A equipe mobilizará a
população através de conversas e a conscientização será feita de forma direta, abordando os
moradores na rua ou em suas residências. Neste momento, a população será conscientizada a
respeito da importância do Saneamento Básico e o papel que cada um tem nos cuidados com
o saneamento do município, além de sensibilizar a sociedade para a importância de
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investimentos em saneamento básico, os benefícios e vantagens e conscientizar para a
responsabilidade coletiva na preservação e na conservação dos recursos naturais. A equipe de
mobilização já terá um enfoque nas peculiaridades do município e também recrutará a
população para compartilhar os problemas enfrentados por falta de saneamento, para que o
comitê executivo possa elaborar o diagnóstico técnico-participativo, momento este onde cada
um poderá falar dos problemas de saneamento de sua casa, rua, bairro ou no município como
um todo.
As ações que atingem as crianças e os adolescentes serão desenvolvidas nas escolas,
conforme disponibilidade dos professores e demais profissionais da educação, tendo em vista
fazer com que este público possa vir a ser multiplicador das informações e, assim, os
professores também dar continuidade com as oficinas como um dos temas abordado na sua
disciplina. Já com o público adulto, as ações serão realizadas nas escolas ou no ginásio de
esportes, conforme melhor acomodação do grupo.
Estas ações estão explicadas e detalhadas no cronograma de ação apresentado no
próximo

tópico
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3.1.6. Resultados do objetivo F
Será apresentado na sequência o Cronograma de Atividades da Mobilização Social, aqui tratado como quadro de ações.
A.

Divulgação e Comunicação do PMSB
Ação

Retorno esperado
Maior número de moradores dos
Divulgar
junto
aos
Municípios de São Miguel do
moradores e comunidades
Gostoso, situado no Rio Grande do
dos municípios o Plano de
Norte, participe das ações de
A
importância
da
Saneamento Básico.
Carro
de
som, mobilização para o Plano Municipal
Divulgação
e
participação democrática
Todo o município,
exposição de faixas, de Saneamento básico;
comunicação
do Mobilizar e sensibilizar a
da comunidade no processo
suas
comunidades
banners,
folders,
Plano Municipal de comunidade para o processo
de elaboração do Plano de
que
a
urbana
e
rural
cartazes
em
locais Garantir
Saneamento Básico de participação democrática
Saneamento Básico do seu
comunidade/população
do
públicos.
nas ações desenvolvidas que
município
município tome conhecimento do
se referem ao Plano de
programa antes do início das obras,
Saneamento
Básico
do
garantindo que o cumprimento dos
município.
objetivos do plano sejam atendidos.
Construir/utilizar
canais de
comunicação

Objetivo

Público alvo

Justificativa

Metodologia

Utilizar os canais de
Participação das associações de
comunicação para facilitar
A
importância
da Contato com os bairros existentes.
e disponibilizar
participação da população meios
de Garantir aos cidadãos o direito de
informações sobre o
Todo o município, no processo de elaboração
comunicação e seus discussão e proposição sobre os
PMSB, necessárias a
suas comunidades do PMSB e todas as suas
representantes
temas relacionados ao Saneamento
participação social;
urbana e rural
etapas.
(pessoal
e
por Básico e de manifestar-se nos
telefone);
processos decisórios, no processo
Disseminar e
de elaboração do PMSB.
descentralizar as
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Ação

Objetivo
informações produzidas

Público alvo

Justificativa

Metodologia

Retorno esperado

Alimentar blogs com as
datas, locais e informações
pertinentes ao processo do
PMS.

B.

Ações sobre Saneamento Básico
Evento

Ação

Objetivo
Público alvo
Justificativa
Metodologia
Estimular moradores
urbanos e rurais do
A importância da
município a conhecer o
participação
Plano de Saneamento
democrática da
Mutirão nas ruas
Básico.
comunidade no
Mobilização e
Todo o município,
com contato direto
processo de
conscientização da
suas comunidades
da Equipe de
Mobilizar e sensibilizar a urbana e rural
elaboração do Plano Mobilização com a
população.
comunidade para o
de Saneamento
população.
processo de participação
Básico do seu
democrática nas ações
município
Mobilização Social
desenvolvidas que se
referem ao Plano de

Retorno esperado
Conscientização do
maior número de
moradores do Município
de Bento Fernandes, para
a participação das ações
de mobilização para o
Plano Municipal de
Saneamento básico;
Garantir que a
comunidade/população
do município participe
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Evento

Conferência de
Abertura

Ação

Objetivo
Saneamento Básico do
município.

Contribuir para o
processo de
conscientização da
população do Município
Conferência:
de Bento Fernandes,
Conhecendo o que é
situado no Estado do Rio
o Saneamento
Grande do Norte sobre
Básico – os 4 eixos
Saneamento Básico e sua
importância para o
desenvolvimento da
mesma

Público alvo

Justificativa

Metodologia

Exposição oral e
dialogada; entrega
Com as medidas de
de cartilha
Saneamento Básico é
educacional; e
possível garantir
Apresentação de
melhores condições vídeo sobre o tema.
de saúde para a
Todo o município, comunidade desse
Construção do
suas comunidades Município, evitando
mapa falado.
contaminação e
urbana e rural
Exposição dos
proliferação de
doenças, ao mesmo banners de cada um
dos eixos.
tempo garante-se a
preservação do meio
Aplicação de
ambiente.
questionário sobre o
Saneamento básico.

Reconhecer a
importância do
envolvimento da
Palestra:
Saneamento Básico: população no processo Todo o município,
de instalação e
ênfase
suas comunidades
manutenção
para
o
Abastecimento de
urbana e rural
adequado funcionamento
Água
do sistema de
Evento Setorial
Saneamento Básico e
anterior a execução
mudança de
Diagnóstico

Os recursos hídricos
são indispensáveis à
vida, e possuem
diversos usos. A água
faz parte dessa
utilização e o
abastecimento da
mesma pertence ao
saneamento básico.
Assim, a captação, o

Retorno esperado
ativamente do processo
de diagnóstico técnicoparticipativo.

Que o público alvo
compreenda sobre o
tema e perceba a
importância da sua
participação no processo
de elaboração do Plano
de Saneamento Básico
do seu Município; ainda,
possa contribuir para
melhorar a qualidade de
vida da população.

Que o conteúdo
Exposição oral e
abordado fortaleça a
dialogada; entrega
de cartilha folder; e responsabilidade por
roda de conversa. parte dos moradores na
utilização e manutenção
Exibição do Banner
do sistema para a
sobre abastecimento
garantia dos seus
de água.
benefícios e
funcionamento.
Aplicação de
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Ação

Objetivo
comportamento nestas
iniciativas e fortalecendo
a necessidade de
profissionais para o
desenvolvimento deste.

Público alvo

Justificativa
Metodologia
tratamento e a
questionário sobre o
distribuição de água abastecimento da
possuem uma
água.
extrema importância
para a sociedade.

Retorno esperado

Reconhecer a
importância do
Melhorar a Saúde da
envolvimento da
População e reduzir os
população no processo
recursos aplicados no
de instalação e
tratamento
de doenças,
manutenção para o
uma
vez
que
grande
adequado funcionamento
parte
delas
está
do sistema de
relacionada
com
a falta
Saneamento Básico.
Palestra,
roda
de
de uma solução
Pela necessidade
Explicando aos
Oficina: Saneamento
conversas;
folder
adequada
de esgoto
Todo o município, ímpar de implantação
participantes como
Básico: foco no
sanitário;
suas comunidades dos sistemas de coleta Exibição do Banner
manter as condições
Esgotamento
e seu prévio
urbana e rural
sanitárias
adequadas
de
sobre Esgotamento Diminuição dos custos
Sanitário
Evento Setorial
tratamento.
suas residências,
sanitário
de tratamento de água
anterior a execução
contribuindo para
para abastecimento (que
Diagnóstico
eliminação de vetores de
seriam ocasionados pela
técnicodoenças de veiculação
poluição dos
participativo
hídrica e risco de
mananciais);
acidente que envolvam o
sistema de esgotamento
Melhoria do potencial
sanitário.
produtivo das pessoas;

Palestra:
Saneamento Básico:

Reconhecer a
importância do

Todo o município,
suas comunidades

Os resíduos Exposição oral e
sólidos são um
dialogada; entrega

Que o conteúdo
abordado fortaleça a
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Evento

Ação
Objetivo
ênfase nos Resíduos
envolvimento da
Sólidos
população no processo
de destinação correta e
separação dos materiais
recicláveis.
Buscar a mudança de
comportamento nestas
iniciativas
e fortalecendo
Evento Setorial
a necessidade de
anterior a execução
profissionais para o
Diagnóstico
desenvolvimento deste.
técnicoparticipativo

Público alvo
urbana e rural

Justificativa
Metodologia
Retorno esperado
grande problema, mas de cartilha folder; e responsabilidade por
se manejados da
roda de conversa. parte dos moradores na
maneira correta,
Exibição do Banner utilização e manutenção
possuem diversos
do sistema para a
sobre o Resíduo
usos. A gestão correta
garantia dos seus
sólido
dos resíduos sólidos
benefícios e
faz parte do
funcionamento.
saneamento básico.
Assim, a destinação
correta, a separação,
o tratamento e a
gestão correta destes
resíduos possuem
uma extrema
importância para a
sociedade e o
município

Manter as condições
sanitárias adequadas,
contribuindo para
eliminação de vetores.

Melhorar a Saúde da
Pela necessidade
População e reduzir os
ímpar de implantação
recursos aplicados no
dos sistemas de coleta
tratamento de doenças de
de água de chuva e
Palestra, roda de veiculação hídrica, uma
Evitar problemas com
Oficina: Saneamento enchentes e acúmulos de Todo o município, destinação correta
conversas; folder. vez que, quando chove,
Evento Setorial
Básico: foco na
suas comunidades
desta.
crianças brincam nesta
água em locais
anterior à execução
Exibição do Banner
drenagem
urbana
e
rural
água suja.
inadequados e ligações
Diagnóstico
sobre Drenagem
Levar o
clandestinas de esgoto
técnicoDiminuição dos custos
conhecimento sobre
para
a rede de drenagem.
participativo
de tratamento de
drenagem a toda a
problemas com a chuva
população.
Explicação quanto aos
dispositivos básicos de
Melhoria do potencial
drenagem e a

36

PMSB

PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL

Evento

Ação

Objetivo
importância da
manutenção do sistema.

Público alvo

Justificativa

Metodologia

Retorno esperado
produtivo das pessoas;

Esclarecer a população a
respeito desta temática,
pouco discutida quando
se trabalha com
saneamento.
A população possa
conhecer o resultado do
Exposição oral e
diagnóstico e opinar
Apresentar a
dialogada,
Apresentação,
quanto às informações
população municipal
utilizando os
presentes neste
discussão do Produto Apresentar os resultados Todo o município,
quais foram os
recursos como
C - Diagnóstico
obtidos no Diagnóstico incluindo as zonas
documento. Fortalecendo
resultados obtidos projetores e banners
Técnico-participativo.
urbana e rural
a responsabilidade por
Técnicodurante a elaboração
(conforme a
parte dos moradores
participativo.
Evento Setorial em
do diagnóstico
infraestrutura
quanto à conscientização
forma de oficina
disponibilizada).
sobre a importância de
cuidar do seu município.

Evento Setorial
relativo aos
produtos D, E e F

Apresentação,
discussão dos
Produtos D, E e F

Apresentar o
detalhamento da
prospectiva e do
Planejamento
Estratégico, dos
Programas, projetos e
ações e do Plano de
Execução para o
município.

Apresentar a
Exposição oral e
população municipal
dialogada,
quais foram os
utilizando os
Todo o município, resultados obtidos
recursos como
incluindo as zonas durante a elaboração
projetores e banners
urbana e rural
dos Programas,
(conforme a
projetos e ações
infraestrutura
adequados a realidade
disponibilizada).
do município.

A população possa
tomar conhecimento dos
projetos propostos para o
município, adequados a
realidade e
peculiaridades locais,
podendo expor a sua
opinião sobre o que foi
apresentado. A
população é um
elemento fundamental
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Evento

Ação

Objetivo

Público alvo

Justificativa

Metodologia

Retorno esperado
para a concretização de
todos os projetos
propostos no Plano.
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Ações Socioeducativas
Ação

Objetivo

Público alvo

Justificativa

Oficina: Prevenção
de verminoses: o
uso de água tratada
e a lavagem correta
dos alimentos e das
mãos.

Contribuir para a percepção e
entendimento
da
lavagem
correta dos alimentos e da
utilização de água tratada como
fator
de
prevenção
de
verminoses, esclarecendo como
deve ser realizada a lavagem
dos alimentos, incentivando a
lavagem das mãos.

Crianças a partir As verminoses compõem
de
6
anos, o quadro das doenças mais
adolescentes
e comuns em todo o mundo,
adultos.
sendo a maior prevalência
em países tropicais e
subtropicais e onde há
condições precárias de
higiene e saneamento.

Palestra: Diarreia
Infantil,
Ascaris
lombricóides,
Ameba e Dengue.

Contribuir
para
o
esclarecimento da comunidade
com
relação
a
doenças
endêmicas.

Crianças a partir No Brasil, existe um grave
de
6
anos,
quadro
infectológico,
adolescentes
e
principalmente, junto às
adultos.

Metodologia
Serão
realizadas
palestras
educativas e rodas
de conversa;
Entrega de folder
educativo.

Folder básico com
informações sobre
as doenças e como
preveni-las
e
exposição de vídeo
crianças em idade escolar
educativo.
(de 5 a 14 anos).

Retorno esperado
Que o público alvo
compreenda a importância
de prevenir verminoses
através de simples atos e
práticas de higiene como
lavar as mãos e através do
consumo da água potável.

Que o público assistido
possa identificar melhor os
sinais e sintomas destas
doenças e como se dá a
participação no processo
de prevenção e assim
reduzir o índice de tais
doenças.
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3.1.7. Incentivo à Continuidade do Plano
Durante as atividades da Mobilização Social, será reforçada a importância de
se dar continuidade ao Plano Municipal de Saneamento Básico e será indicada a
atuação da população a médio e longo prazo. Além de comentar sobre a importância da
colaboração de cada pessoa da comunidade no processo de elaboração do PMSB, ou
seja, da atuação a curto prazo na construção conjunta do diagnóstico técnicoparticipativo, é importante frisar que, após o PMSB concluído, a população deve atuar
ativamente nas atividades a longo prazo, garantindo um ambiente sadio e saneado.
Nesse sentido, durante toda a mobilização a população será estimulada a tomar
a iniciativa de formar uma Oficina de Saneamento básico, que consiste em um “espaço
físico organizacional, estruturado e equipado com pessoal capacitado, para realizar o
levantamento e a identificação dos fatores de risco ambientais que darão subsídios à
vigilância ambiental em saúde e o desenvolvimento das ações de saneamento, mais
especificamente aquelas relacionadas às melhorias sanitárias domiciliares” (FUNASA,
2006). Ou seja, consiste na atuação do município para garantir a continuidade do
PMSB, após suas atividades serem concluídas.
Espera-se que os servidores do quadro efetivo da prefeitura que participarão da
elaboração do PMSB e que passarão por uma qualificação durante este processo, atuem
ativamente nesta Oficina de Saneamento Básico, como agente municipal de
saneamento, estimulando o sucesso da referida oficina.
Esta oficina tem por objetivo principal buscar alternativas de projetos e
soluções técnicas, políticas, administrativas e financeiras para a execução das ações
indicadas no plano municipal de saneamento básico, além de realizar atividades de
educação em saúde e ambiental, bem como de comunicação, visando a melhorar o
entendimento das ações de saneamento.
Não temos nenhuma garantia de que isto realmente aconteça, porém, o
estímulo será realizado durante todo o processo de Mobilização Social e elaboração do
PMSB e espera-se que o resultado esperado seja alcançado.
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3.1.8. Mecanismos de Monitoramento e Avaliação do Plano
Entre as formas de acompanhar a evolução das propostas formuladas no PMSB
estão os questionários avaliativos e os índices de avaliação, que envolvem também a
participação da sociedade. Nessa perspectiva é sugerida, para o município de São
Miguel do Gostoso, a criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico que
participará ativamente da elaboração e execução da Política Municipal de Saneamento.
O conselho deverá ser composto por representantes de diversos atores sociais.
Visto que a continuidade e a permanência das ações são pilares determinantes
para a sustentabilidade do processo e buscadas de forma intencional, o monitoramento
das ações é um fator de grande destaque para a construção de um PMSB adequado a
realidade dos municípios. Portanto, com base neste pressuposto, bem como diante da
necessidade de mobilização permanente de toda a comunidade durante o decorrer dos
trabalhos, serão elencadas a seguir reuniões, audiências e mecanismos que buscam o
monitoramento e avaliação contínua dos trabalhos desenvolvidos.


Reunião de Monitoramento de Contrato

A reunião de monitoramento de contrato tem o objetivo de melhorar a
execução dos trabalhos, monitorando os resultados das ações para garantir que estejam
de acordo com o planejado e que o projeto continue seguindo com o sucesso esperado.
Serão realizadas uma vez ao mês para nortear os membros envolvidos no contrato
quanto às atividades que estão sendo desenvolvidas pela INCIBRA para elaboração do
Plano Municipal de Saneamento Básico. O conteúdo de cada reunião deverá ser
definido pela equipe da empresa junto aos membros envolvidos no contrato e ter
linguagem adequada a cada público específico.


Reuniões mensais com os membros dos Comitês Executivo e de
Coordenação

Serão realizadas reuniões mensais com os membros dos Comitês Executivo e
de Coordenação para o monitoramento das ações do Plano e avaliação dos produtos a
serem entregues. Esta reunião tem como objetivo apresentar os programas e
mecanismos construídos em cada etapa, bem como coletar impressões e opiniões dos
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envolvidos no desenvolvimento dos trabalhos. Essa ação ampliará o caráter
participativo da elaboração, revisão e adequação do PMSB.


Reunião de Articulação Prévia a realização dos eventos

Diante da preocupação da INCIBRA em realizar eventos com efetiva
participação popular, para que o PMSB, de fato, respeite todas as características do
município, serão realizadas reuniões com todos os envolvidos na organização das
mobilizações sociais com o objetivo discutir a metodologia ideal e como será o
desenvolvimento de cada evento de mobilização.
O primeiro evento de mobilização social, que será realizado na etapa de coleta
de informações para subsidiar a elaboração do Diagnóstico Técnico-Participativo,
servirá de referencial para adequação das demais mobilizações que serão realizadas no
decorrer da construção do Plano. Partindo deste pressuposto, buscando a melhoria
contínua das ações, serão abordados nas reuniões seguintes quais os pontos positivos e
negativos do evento anterior que foram observados pelas equipes de trabalho. Este é
um importante mecanismo de monitoramento e melhoria contínua das ações da empresa
e de toda equipe envolvida com a elaboração do PMSB.


Audiências Públicas

As Audiências Públicas têm como objetivo principal a apresentação dos
resultados obtidos em cada produto do PMSB elaborado pela INCIBRA, junto aos
demais atores sociais envolvidos com o PMSB, a toda sociedade. Nestes eventos a
população terá a oportunidade de relatar a sua opinião quanto ao produto apresentado,
elencando quais pontos devem ser incorporados ao produto, o que deve ser retirado, etc.
Ao coletar estas observações nas audiências, o Comitê Executivo realizará uma
avaliação de todos os pontos levantados e, se comprovado a viabilidade técnica,
ambiental, econômica e social será incorporado ao PMSB.


Sistema INCIBRA de Monitoramento

Dentre os produtos previstos no planejamento para a elaboração do PMSB do
município de São Miguel do Gostoso, está a estruturação e implantação de um sistema
de informações municipais sobre saneamento. O sistema de informações, além de uma
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exigência legal, definida no inciso VI, art. 9º da Lei 11.445/2007, consiste em uma
ferramenta essencial para a gestão do saneamento no município apresentando
indicadores técnicos, operacionais e financeiros de prestação dos serviços de
saneamento.
A principal função do sistema é monitorar a situação real do saneamento
municipal, norteados através dos dados e indicadores de diferentes naturezas,
possibilitando a intervenção no ambiente e auxiliando o processo de tomada de
decisões. Será de responsabilidade da gestão municipal, garantir o correto e periódico
preenchimento dos indicadores, bem como a divulgação dos dados para toda sociedade,
sob a égide do Conselho Municipal de Saneamento.


Relatórios Mensais Simplificados

Para contribuir com o monitoramento contínuo das ações, serão elaborados
relatórios mensais simplificados do andamento das atividades desenvolvidas para a
elaboração do PMSB. Através destes relatórios a população bem como o Núcleo
Intersetorial de Cooperação Técnica – NICT da Superintendência Estadual da FUNASA
poderá acompanhar detalhadamente as ações relacionadas à elaboração do PMSB;
sendo assim, este é um contínuo instrumento de controle.
3.1.9. Produção do material informativo
Cabe observar que para a realização das etapas descritas na metodologia de
ação, principalmente no que refere à realização da comunicação social e do ato de
proporcionar a participação social, é necessário à elaboração e a impressão de materiais
informativos.
É oportuno lembrar que com relação ao conteúdo e caráter visual dos materiais,
dará preferência por textos objetivos e complementados por imagens, que facilitem a
compreensão da mensagem que se quer transmitir e mostrar. Assim, todo e qualquer
material produzido irá passar pela aprovação do Comitê de Coordenação, definido no
TR – Termo de Referência.
Assim, os instrumentos informativos que serão utilizados no processo de
execução do PMS serão:
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Cartilhas - Instrumento impresso com esclarecimento de conceitos
relativos ao saneamento básico, de forma atraente e objetiva,
possibilitando instrumentalizar com informações básicas e de caráter
educativo e informativo (apêndice E). A quantidade de cartilhas
impressas dependerá do número de participantes, estabelecido a média de
uma cartilha por participante do evento;



Faixas, cartazes, folder e banner - Instrumentos impressos, com
informações tanto para a divulgação e comunicações das ações, como
terá a finalidade educativa (apêndice D). Estes instrumentos serão
elaborados e impressos em diferentes versões, com o objetivo de
acompanhar as diferentes etapas do processo de mobilização. Cada
participante do evento receberá um folder de cada tipo, no caso a cada
indivíduo receberá dois folders. Serão colocadas faixas nos pontos
principais de intensa circulação de pedestres no município.

Os custos da realização dos eventos de Mobilização e da Conferência
Municipal de Saneamento Básico, a serem realizadas pela INCIBRA, estão
apresentados nos Quadro 3 e Quadro 4.
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Quadro 3: Custos referentes a um Evento Setorial com Mobilização Social - Município de São
Miguel do Gostoso/RN

CUSTOS DE 1 EVENTO SETORIAL COM MOBILIZAÇÃO SOCIAL - MUNICÍPIO DE SÃO
MIGUEL DO GOSTOSO/RN
1.
Itens Mobilização Social
Unidade
Quantidade
Valor
Custo Total
1.1

Confecção de folders

Unidade

200

R$ 0,50

R$ 100,00

1.2

Aluguel de carro de som

Hora

5

R$ 50,00

R$ 250,00

1.3

Confecção de cartazes A2

Unidade

20

R$ 2,50

R$ 50,00

1.4

Confecção de faixas do evento

Metro

12

R$ 10,00

R$ 120,00

Total

R$ 510,00

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Itens do evento Setorial
Unidade
Quantidade
Valor
Custo Total
Caneta esferográfica
Unidade
50
R$ 0,80
R$ 40,00
Formulário de pesquisa
Unidade
50
R$ 1,00
R$ 50,00
Folha papel
Unidade
8
R$ 1,20
R$ 9,60
Caneta porosa colorida
Unidade
5
R$ 4,00
R$ 20,00
Total
R$ 119,60
Custo total médio para realização de 1
R$ 629,60
evento setorial com mobilização social
Custo Adicional para 1 Evento em Localidade Remota com Acesso Terrestre - Município de São Miguel
do Gostoso/RN
Itens necessários para deslocamento terrestre
Aluguel de micro ônibus ou van com
combustível
Total

Unidade

Quantidade

Valor

Custo Total

Unidade

2

R$ 500,00

R$ 1000,00
R$ 1.629,60
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Quadro 4: Custos referentes a uma Conferência Municipal - Município de São Miguel
do Gostoso/RN
CUSTOS DE 1 CONFER̂NCIA MUNICIPAL - MUNIĆPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN
1.
Itens Mobilização Social
Unidade Quantidade
Valor
Custo Total
1.1

Confecção de folders

Unidade

500

R$ 0,50

R$ 250,00

1.2

Aluguel de carro de som

Hora

10

R$ 50,00

R$ 500,00

1.3

Confecção de cartazes A2

Unidade

100

R$ 2,50

R$ 250,00

1.4

Confecção de faixas do evento

Metro

60

R$ 10,00

R$ 600,00

Total

2.

R$ 1.600,00

Itens do evento Setorial

Unidade

Quantidade

Valor

Custo Total

2.1

Locação de veículo 12 passageiros
com combustível

Unidade

2

R$ 500,00

R$ 1.000,00

2.2

Kit (pasta, crachá, caneta e papel)

Unidade

350

R$ 4,00

R$ 1.400,00

2.3

Locação de som

Hora

8

R$ 50,00

R$ 400,00

2.4

Formulário de pesquisa
Total

Unidade

350

R$ 1,00

R$ 350,00
R$ 3.150,00

Custo total médio para realização de uma conferência municipal

R$ 4.750,00
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4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
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CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO - RN
CRONOGRAMA PARA A EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL (PMSB) DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO - RN
Nº

Produtos Esperados

1

A - Cópia do ato público do Poder Executivo (Decreto ou Portaria, por exemplo), com definição dos
membros dos comitês;

2

B - Plano de mobilização social

3

C - Relatório do diagnóstico técnico-participativo;

4

D - Relatório da prospectiva e planejamento estratégico

5

E - Relatório dos programas, projetos e ações

6

F - Plano de execução

7

G - Minuta de projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico

8

H - Relatório sobre os indicadores de desempenho do Plano Municipal de Saneamento Básico

9

I - Sistema de informações para auxílio à tomada de decisão

10

J - Relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas

11

K - Relatório final do Plano Municipal de Saneamento Básico

MESES
1

2

Divulgação prévia
Conferência Municipal
Evento setorial
Audiência Pública

3

4

5

6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Prezados (as) ______________________________________________

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso/RN, através dos Comitês
Executivo e de Coordenação do Plano Municipal de Saneamento Básico, tem a honra de
convidá-lo para participar da Mobilização Socioambiental, onde estaremos realizando
palestras, oficinas e debates que tratam de assuntos pertinentes ao Plano de Saneamento
Básico do seu Município. As ações serão realizadas:

Local:______________________________________________________________________
Horário:____________________________________________________________________
Tema:______________________________________________________________________

Desde já agradecemos e contamos com a vossa participação.

SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN
2018
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QUESTIONÁRIO AVALIATIVO

MUNÍCIPIO: ___________________________________________________________
OFICINA/ CURSO__________________________________________________
DATA: ________

GOSTOU DAS ATIVIDADES:

QUE ACHOU DO ASSUNTO TRABALHADO:

GOSTOU DE COMO FOI TRABALHADO O ASSUNTO:

O QUE ACHOU DOS PROFISSIONAIS QUE OFERECERAM A OFICINA/ CURSO:

A EQUIPE AGRADECE A SUA
CONTRIBUIÇÃO.

Fonte: Incibra, 2018.
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
LISTA DE PRESENÇA
Município: ___________________________________________________________
DATA:
NOME

HORA: ____________________
INSTITUIÇÃO

LOCAL: ______________________
FUNÇÃO

CONTATO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Fonte: Incibra, 2018.
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APÊNDICE D: MATERIAL EDUCATIVO DISTRIBUÍDO E/OU UTILIZADO –
BANNERS, FOLDERS
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Fonte: Incibra, 2018.
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Fonte: Incibra, 2018.
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VENHA PARTICIPAR DO PLANO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BÁSICO DO SEU MUNICÍPIO!

EQUIPE
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Manoel Felipe Araujo Pereira
Engenheiro Civil
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Saneamento Básico:
Serviço Público e
Direito Social
O saneamento básico é definido por lei como o
conjunto de serviços, infraestruturas e instalações
operacionais de abastecimento de água potável,
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos, manejo de águas pluviais e
drenagem urbana.
A relação entre esses serviços é muito grande: o
esgoto sanitário sem tratamento e disposição
adequada contamina corpos d’água (rios, riachos,
lagos, entre outros); depósitos de resíduos sólidos
em locais e condições inadequadas podem
contaminar as áreas de mananciais, prejudicar a
captação e demais uso da água, favorecer a
ocorrência de enchentes por obstruir as redes de
drenagem, além de promover a proliferação de
vetores; as inundações podem interromper o
funcionamento do sistema de abastecimento,
acarretar a disseminação de doenças e desalojar
famílias.
A melhoria das condições do saneamento básico
tem impactos diretos na promoção da saúde
humana e na qualidade de vida.
Comprovadamente a adequada coleta de esgotos
domésticos reduz a ocorrência de diarreias e
infecções intestinais causadas por parasitas

O PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO
O Plano é o principal instrumento da política
de saneamento básico. Ele deve expressar um
compromisso coletivo da sociedade em
relação à forma de construir o futuro do
saneamento no território. O Plano deve partir
da análise da realidade e traçar os objetivos e
estratégias para transformá-la positivamente
e, assim, definir como cada segmento deve se
comportar para atingir os objetivos e as
metas traçadas.
Ele é formulado sob a coordenação do poder
público, com a participação de todos aqueles
que atuam no saneamento num determinado
território e pela sua população, tanto os que
recebem os serviços como aqueles que não
têm acesso a eles.
Saneamento significa sanear, ou seja, “tornar
saudável”.
Portanto,
o
objetivo
do
saneamento é a promoção da saúde
O saneamento ambiental é um dos fatores
determinantes para a saúde e a qualidade de
vida da população. Quanto maior a cobertura
dos municípios com saneamento ambiental,
menor é o índice de mortalidade infantil e de
outras doenças de veiculação hídrica.
A falta de tratamento de água, da coleta e
destinação adequada do esgoto e do lixo,
além da ausência de ações de educação
ambiental permanentes junto à população,
são responsáveis pela propagação de uma
série de doenças. A seguir, estão relacionados
alguns microorganismos patogênicos, forma
de transmissão e o tipo de doença causada.

Microorganismos
Patogênicos

Transmissão

Doenças
causadas

Vibrio cholerae

Bactéria

Cólera

Shigella spp

Bactéria

Salmonella typhi

Bactéria

Disenteria
Bacilar
Febre Tifóide

Escherichia coli

Bactéria

Diarréia
infantil

Leptospira coli

Bactéria

Leptospirose

Vírus da hepatite A

Vírus

Hepatite

Vírus da poliomielite

Vírus

Poliomielite

Adenovírus, reovírus

Vírus

Faringite

Wuchereria bancrifti

Inseto

Vetor Filariose

Ascaris lumbricoides

Verme

Lombriga

Plasmodium

Inseto

Vetor Malária

Aedes aegypti

Inseto

Vetor Dengue

Entamoeba hitolytica

Protozoário

Disenteria
amebiana
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EQUIPE

É importante desenvolver:
• Fortalecimento da participação e
mobilização da comunidade
• Criação
de
Conselhos
Comunitários
• Expansão
dos
programas
socioambientais e educacionais
• Formação
de
líderes
da
comunidade urbana e rural
• Criação de uma Cooperativa de
catadores
• Capacitação e formação de
agentes de limpeza pública
• Ações de preservação do meio
ambiente.

Djalma Mariz Medeiros
Drº Engenheiro sanitarista responsável
Hilderline Câmara de Oliveira
Drª Assistente Social responsável
Maynara Rocha
Engenheira Ambiental
Manoel Felipe Araújo Pereira
Engenheiro Civil
Francisco Alves da Costa Sobrinho
Consultoria PMSB COPIRN
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Projeto de Sistema de
Esgotamento Sanitário

Projeto de Sistema de
Abastecimento de Água

Ações Socioambientais
A partir do diagnóstico técnico social,
observou-se que o Município não executa
programas
e
projetos
com
o
desenvolvimento
de
ações
socioeducativas e de natureza ambiental,
preocupando-se com a melhoraria da
qualidade de vida dos seus habitantes.

•O
Plano
Municipal
de
Saneamento Básico prevê a
elaboração e implantação de
projetos
de
esgotamento
sanitário no Município, atingindo
100%
da
população
do
município.

O município necessita de programas,
projetos e ações que possam contribuir
com o saneamento básico do município.

O sistema de abastecimento de água
atual do município será analisado por
uma equipe técnica da INCIBRA e
serão verificadas as condições de
atendimento da população.

Estas ações terão como objetivo central
promover a expansão dos serviços
socioambientais,
de
saúde,
de
preservação do meio ambiente e
fortalecimento da participação social dos
moradores do município.

O Plano de Saneamento prevê a
organização
do
sistema
de
abastecimento que contemple a
universalização do serviço.

• A implantação de sistema de
esgotamento
sanitário
tem
impactos
diretos
no
meio
ambiente, na promoção da saúde
humana e na qualidade de vida
da população.

O Plano tem com um dos seus
objetivos garantir o abastecimento
de água de qualidade para a
população do município, prevendo a
reestruturação de toda a rede e da
estação de tratamento de água do
município.

A participação popular é a soberania do
povo em ação, sua expressão concreta; é
o efetivo exercício do poder da
comunidade que é indispensável à
democracia.
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O que é Verminose?
Provocada por agentes específicos,
denominados
parasitas,
especialmente Endoparasitas que
vivem no interior do corpo do
hospedeiro. Constitui-se uma doença
frequente, de difícil controle pelos
órgãos públicos, que acomete o ser
humano de forma irrestrita.
As consequências decorrentes destas
doenças podem representar grande
danos à saúde do indivíduo, por
vezes até fatais. A prevenção
constitui-se a forma mais segura e
eficaz
contra
estas
infecções,
portanto, as orientações encontradas
neste texto são de importância para
todos.
É observada nas crianças e nos
adultos, em ambos os sexos, em
todas as classes sociais, tanto na
zona rural como nas cidades.
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BÁSICO
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COMO PREVENIR!!
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Verminoses
As verminoses mais frequentes são:
ascaridíase (lombrigas), teníase (solitária),
oxiuríase,
tricuríase
e
ancilostomíase
(amarelão). Outras frequente também são
importantes, principalmente devido ao
quadro clínico de alto risco para o paciente,
como: estrongiloidíase, esquistossomose,
bicho-geografico, filariose e hidatidose.

PRINCIPAIS SINTOMAS
Os principais sintomas relacionados
com
as
verminoses
são:
cólicas
abdominais, enjoo, mudança do apetite,
falta
de
disposição,
fraqueza,
emagrecimento, tonturas, vômitos, diarréia
com ou sem perda de sangue ou fome
constante.
Verminose não é somente um problema
que afeta pessoas de baixa renda,
encontra-se em todas as camadas da
população. A conscientização de higiene
seria a melhor forma de combater esta
grande patologia, além de exigirmos
medidas
sanitárias
mais
sérias
no
saneamento básico.

Como também em treinamento e
controle de qualidade nos restaurantes,
bares, lanchonetes, agricultura, escolas,
produtores de água mineral, filtros de
água e tudo que se relacione à
veiculação de água e alimentos.

CONSEQUÊNCIAS DAS VERMINOSES
O mais comum é a desidratação causada
pela diarréia e vômito, que ocorrem na
fase aguda da doença. Outras condições
também são descritas em consequência
as verminoses: obstrução intestinal,
retardo
do
desenvolvimento
físico,
comprometimento do comportamento na
infância, e anemia cada vez mais grave.

MODO DE CONTÁGIO
As verminoses são transmitidas por
alimentos
contaminados,
frutas
e
verduras
mal
lavadas,
água
contaminada, carnes cruas ou mal
cozidas,
mãos
sujas,
objetos
contaminados (chupetas, brinquedos,
copos, pratos, talheres, etc...). Menos
frequente é a contaminação pela poeira
(lombriga), e através da penetração
direta pela pele - "sola dos pés" - como
no
caso
do
amarelão
e
da
esquistossomose.

Prevenção
A prevenção corresponde a melhor forma
de
proteger
a
saúde
contra
as
verminoses. Algumas medidas simples
são suficientes, tais como:
• Lavar bem as mãos sempre que usar
o banheiro, ou antes das refeições;
• Conservar as mãos sempre limpas,
unhas aparadas, e evitando colocar a
mão na boca;
• Beber somente água filtrada ou
fervida;
• Lavar bem os alimentos antes do
preparo, principalmente se forem
consumidos crus;
• Andar somente calçado;
• Comer apenas carne bem passada;
• Não deixar as crianças brincarem em
terrenos baldios, com lixo ou água
poluída;
• Manter limpa a casa e o terreno em
volta, evitando a presença de moscas
e outros insetos;
• Comer somente em lugares limpos e
higiênicos;
• Realizar exames parasitológicos e
tomar vermífugo.
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ORGANIZAÇÃO
Djalma Mariz Medeiros –Drº
Engenheiro sanitarista responsável
Hilderline Câmara de Oliveira –Drª
Assistente Social responsável
EQUIPE
Maynara Rocha
(Engenheira Ambiental)

Francisco Alves da Costa Sobrinho
(Consultoria PMSB COPIRN)
Manoel Felipe Araujo Pereira
(Engenheiro Civil)

MEIO AMBIENTE:
UMA QUESTÃO DE
CIDADANIA

O que é Saneamento Básico?
Saneamento básico é o conjunto de medidas adotadas em
uma região, em uma cidade, para melhorar a vida e a saúde dos
habitantes impedindo que fatores físicos possam prejudicar as
pessoas no seu bem-estar físico mental e social.

Quanto às lâmpadas, deixar acessa apenas aquela que for
necessária e os eletrodomésticos só ligá-los quando for utilizálos como a televisão, rádio relógio, computadores, DVDs e
outros que possamos ter em nossa casa.
Só usar o carro quando for muito necessário, fazer opção
pelos transportes coletivos, bicicletas ou caminhada. Ajudamos
a diminuir a poluição do ar.

O abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário,
o manejo de resíduos sólidos e drenagem das águas
pluviais são o conjunto de serviços de infraestruturas e instalações
operacionais que vão melhorar a qualidade de vida da
comunidade.

JUNTOS PODEMOS MUDAR E FAZER A DIFERENÇA!
Dê sua contribuição para o meio ambiente, ajude a
preservar!!

1
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O Cidadão e o Meio Ambiente
Atitudes Conscientes podem colaborar muito para melhorar a
vida do nosso Planeta e, consequentemente, a nossa vida, pois
ambas estão interligadas.
Mudando hábitos de jogar papel na rua, copos
descartáveis, garrafas de vidro ou plástico,
guimba de cigarro, enfim tudo que
consumimos. Deixar a cidade limpa, evitará que
a água da chuva leve o lixo para os bueiros e
esses acabem entupidos, alagando as ruas, e
muitas vezes invadindo casas, escolas,
comércios. Jogue o lixo em lugares adequados.

Já com a água nosso cuidado deve ser
extremo. Não gastar água sem
necessidade,
não
deixar
torneiras
pingando, utilizar a água da lavagem de
roupa para limpeza de quintal ou entrada
da casa. Não utilizar água para lavar
calçadas.
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Cuidados com a água
Alguns cuidados antes de utilizar a água
· Limpar e desinfetar, de 6 em 6 meses, as caixas d’água;
· Vasilhame utilizado para guardar ou transportar água tem
que ser bem limpo e tampado.
· Ferver a água de beber ou tratá-la adequadamente;
· Retirar e lavar a vela dos filtros. Trocar a vela do filtro
quando ela se apresentar gasta.
· Evitar o lançamento de águas servidas diretamente na
superfície do solo. O seu destino deve ser dado através de
rede de esgotos, galerias de infiltração (campo de absorção,
trincheira filtrante, etc.), fossa de pedra ou biofiltro e fossas
absorventes (sumidouros).

2

Economizando a água!!
· Banho rápido economiza água e
energia;

· Escovando os dentes e fazendo
a barba. O melhor é primeiro
escovar e depois abrir a
torneira;

O consumo desenfreado de matérias primas sem reposição,
a poluição, o desmatamento, entre outros estão
consumindo todos os recursos naturais do planeta e dentro de
algumas décadas tais recursos não estarão mais
disponíveis.

· Descarga. Aperte a descarga
apenas o tempo necessário;
· Lavando louça. Ao lavar louças,
não deixe a torneira aberta o
tempo todo;
· Lavando o carro. Quando
precisar lavar o carro, use um
balde;
· Mangueira, vassoura e balde.
Ao lavar a calçada não utilize
a mangueira como se fosse
vassoura. Utilize uma vassoura
de verdade e depois jogue um
balde d’água;
· Jardim. Para economizar,
guarde a água da chuva e regue
sempre de manhã cedo, evitando
que a água evapore com o calor
do dia.

3
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Meio Ambiente
Meio ambiente é “o conjunto de condições, leis, influências e
interações de ordem física, química e biológica, que permite,
abriga e rege a vida em todas as suas formas” (Lei 6.938/81, Art.3,
I). Ou seja tudo que envolve as coisas vivas e não-vivas na Terra.

Poluição
A poluição é definida como “[...] degradação da
qualidade ambiental...” (Lei 6.938/81, Art.3, III). Direta ou
indiretamente prejudica a saúde, segurança e o bem-estar da
população
Visual
Sonora

Ar

Água

Por que preservar?
É preciso preservar o meio ambiente porque na terra não habitam
apenas os seres humanos. Nela vivem, desde micro-organismos,
vírus, bactérias, fungos, até os solos, rochas, as águas, a atmosfera,
os vegetais e os animais. E todos desejam continuar existindo.

7

Solo

Nuclear

4

Lixo

Economizando Energia Elétrica!!

São resíduos sólidos, considerados sem utilidade, perigosos, em

Algumas dicas de como economizar:

alguns casos podem ser reciclados.

· Substituir os equipamentos antigos por novos

Podem ter origem: Domiciliar; - Hospitalar ou de serviços de

saúde; - Agrícola;- Comercial; - Industrial; - Entulho; - Público; Sólidos Urbanos;- Portos, Aeroportos e Terminais Rodoviários e
Ferroviários; - Mineração.

· Evite acender lâmpadas durante o dia
· Apagar as lâmpadas dos ambientes desocupados
· Substituir as lâmpadas incandescentes por ﬂuorescentes ou LED
· Não abra a porta da geladeira sem necessidade ou por tempo
prolongado.
· Quando possível, deixe a chave do chuveiro elétrico na posição
“Verão”, reduzir o consumo de energia
· Evite banhos demorados.
· Lavar de uma só vez a quantidade máxima de roupa indicada pelo
fabricante
· Desligue o aparelho TV se ninguém estiver assistindo.
· Desligue o computador quando não estiver usando.

SEJA CONSCIENTE! JOGUE LIXO NO LIXO
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APRESENTAÇÃO
O presente Diagnóstico Técnico Participativo é um dos produtos que compõem o Plano
Municipal de Saneamento Básico (PMSB), o qual tem como objetivo a universalização do
serviço público de saneamento básico, com serviços e produtos de qualidade.
Este diagnóstico constitui um produto central na elaboração do PMSB, já que é um
dos instrumentos da Política de Saneamento Básico do Município, política essa que deve
garantir o atendimento essencial à saúde pública, os direitos e deveres dos usuários dos serviços
de saneamento, o controle social, sistemas de informação, entre outros.
A elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) está sob a
responsabilidade da Prefeitura Municipal, processando-se através do Consórcio Público
Intermunicipal do Rio Grande do Norte (COPIRN), com atividades técnicas realizadas com a
empresa Inovação Civil Brasileira (INCIBRA), contratada pelo COPIRN no âmbito do contrato
nº 032/2018, e tem por finalidade atender ao convênio estabelecido entre a Fundação Nacional
de Saúde (FUNASA) e o COPIRN, conforme o Termo de Referência (TR).
Sendo assim, este produto do PMSB será apresentado atendendo aos requisitos do
Termo de Referência da Funasa (2012), o qual define o diagnóstico como a base orientadora do
PMSB, que deve abranger os quatro componentes de saneamento básico, consolidando
informações sobre as condições dos serviços, quadro epidemiológico e de saúde, indicadores
socioeconômicos e ambientais além de toda informação correlata de setores que se integram ao
saneamento (FUNASA, 2012).
A elaboração deste produto deu-se com base em pesquisa bibliográfica, documental,
visitas técnicas, reuniões e debates com os membros dos comitês, levantamento de informações
junto à população residente na zona urbana e nas áreas rurais.
Ressalta-se que a universalização do serviço público de saneamento básico, com
serviços e produtos de qualidade, abrangendo as atividades de abastecimento de água potável,
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das
águas pluviais é um direito do cidadão, conforme previsto pela Lei Federal nº 11.445/07. O
PMSB do município de São Miguel do Gostoso/RN está sendo desenvolvido seguindo as
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diretrizes estabelecidas na referida Lei e será apresentado para discussão e aprovação do
Município.
A estrutura do diagnóstico está composta de seções que mostram desde os aspectos
socioeconômicos, culturais, ambientais e de infraestrutura, política do setor de saneamento, a
infraestrutura de abastecimento de água, esgotamento sanitário, bem como a de manejo de
águas pluviais e a infraestrutura de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
Com base no TR (FUNASA, 2012), o diagnóstico deve:
Considerar as percepções sociais e conhecimentos a respeito do Saneamento;
Considerar as características locais e a realidade prática das condições econômico-sociais e
culturais; Considerar a realidade prática local das condições de saneamento e saúde em
complemento às informações técnicas levantadas ou fornecidas pelos prestadores de serviços;
Considerar as formas de organização social da comunidade local (FUNASA, 2012).
Nessa esteira, o presente diagnóstico visa atender aos requisitos do TR da Funasa,
considerando as particularidades do município e visando proporcionar melhoria na qualidade
de vida da população.
É importante destacar a participação e o envolvimento da sociedade durante a
realização do Plano, a qual deve se desenvolver ao longo de todo o período de elaboração do
PMSB, por meio das estratégias apresentadas no Plano de Mobilização Social - PMS, que prevê
as atividades de participação social e, entre outras atividades, a realização de reuniões técnicoparticipativas e audiência pública. O PMS garante, durante a elaboração do Diagnóstico
técnico-participativo, que sejam consideradas as percepções sociais e conhecimentos a respeito
do saneamento básico por parte da população, além de considerar as características locais e a
realidade prática das condições socioeconômicas e culturais.
O Plano Municipal de Saneamento Básico de São Miguel do Gostoso contemplará um
horizonte de 20 anos de planejamento (2018-2038), sendo a área de abrangência todo o
território do município, envolvendo áreas rurais e urbanas e abrangendo os quatro pilares do
Saneamento Básico.
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JUSTIFICATIVA
O crescimento populacional e a pressão urbana e imobiliária provocaram uma
crescente demanda por serviços de saneamento e, como consequência, pressões ambientais para
solucionar o abastecimento de água, a coleta, o tratamento e o destino adequado dos esgotos
domésticos e bem como dos resíduos sólidos, além dos problemas relativos à drenagem em
áreas ocupadas de forma irregular ou sem o planejamento deste sistema.
Portanto, se busca uma ferramenta de planejamento e gestão pública que sirva como
base para a implantação de tais soluções adequadas às peculiaridades locais, bem como à
adequada análise de fatores de risco e de mobilização social e, com isso, alcançar a
universalização do saneamento básico, com quantidade, igualdade, equidade, eficácia,
eficiência, sustentabilidade, qualidade, continuidade e controle social a todas as áreas do
Município de São Miguel do Gostoso.
Há ainda que se ponderar a relevância e responsabilidade atribuídas a estes instrumentos
de planejamento, pela sua capacidade de transcender diversos ciclos da administração pública,
vislumbrando um horizonte de longo prazo para os serviços de saneamento básico, com o
estabelecimento de metas e planos de investimento que obrigatoriamente precisarão ser
respeitados pelo titular da prestação de serviços, bem como pelos gestores dos serviços de
saneamento, sejam eles públicos ou privados. Há ainda uma grande expectativa atribuída a este
trabalho no que tange à mobilização e ao controle sociais, ainda muito insipientes no Brasil,
embora amparados pelo marco regulatório do saneamento.
Conforme previsto no art. 2º da Lei Federal Nº 11.445/07, que institui a Política
Nacional de Saneamento Básico, os serviços públicos de saneamento básico serão prestados
com base nos seguintes princípios fundamentais:
I - universalização do acesso;
II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e
componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à
população o acesso a conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia
das ações e resultados;
III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos
resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio
ambiente;
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IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo
das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio
público e privado;
V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais
e regionais;
VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação,
de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da
saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de
vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante;
VII - eficiência e sustentabilidade econômica;
VIII - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento
dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas;
IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos
decisórios institucionalizados;
X - controle social;
XI - segurança, qualidade e regularidade;
XII - integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos
hídricos e,
XIII - adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de água.

O PMSB é um dos instrumentos da Política de Saneamento Básico do Município, a
qual deve garantir o atendimento essencial à saúde pública, os direitos e deveres dos usuários
dos serviços de saneamento, o controle social, sistemas de informação, entre outros. Sendo
assim, o PMSB revela-se como instrumento fundamental para a implantação dessa Política,
fazendo parte do desenvolvimento urbano e ambiental da cidade.
Outro marco jurídico que cabe ser citado é a Lei Orgânica da Saúde de nº 8.080/1990,
a qual considerou os seguintes princípios em relação ao Saneamento Básico:
a) Direito universal à saúde com equidade e atendimento integral. Promoção da saúde pública.
Salubridade ambiental como um direito social e coletivo;
b) Saneamento Básico como fator determinante e condicionante da saúde;
c) Articulação das políticas e programas da Saúde com o saneamento e o meio ambiente.
Diante disso, entendemos que as relações entre o meio ambiente e a saúde da pessoa
humana são alicerçadas nos serviços de saneamento básico. A população é a mais afetada pela
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ausência desse saneamento, aumentando cada vez mais as desigualdades sociais, contrariando
os direitos fundamentais e sociais garantidos na Constituição Federal Brasileira de 1988. Por
isso, a referida Lei definiu seus objetivos:


Suprir necessidades da população quanto aos serviços de saneamento básico;



Atendimento a todos com serviços eficientes de modo a dispor corretamente
seus resíduos sólidos e líquidos;



Promover o saneamento do ambiente garantindo a salubridade ambiental e a
garantia da utilização dos recursos ambientais pelas gerações futuras; dentre
outros.

Com vistas a atender tais objetivos, o Decreto 7.217/2010, de 21 de junho de 2010,
veio reforçar e fortalecer a necessidade de elaboração do plano de saneamento básico, pois,
agora conforme o Decreto, a partir de 2020 o Plano de Saneamento será requisito obrigatório
para os Municípios acessarem os recursos do Governo Federal voltados para os serviços de
saneamento básico. Este documento, com base no Decreto, é uma condição para o acesso a
recursos orçamentários da União ou a recursos de financiamentos geridos ou administrados por
órgão ou entidade da administração pública federal, quando destinados a serviços de
saneamento básico.
Assim, a nova definição também prevê que será vedado, após 31 de dezembro de 2019,
o acesso aos recursos federais ou aos geridos ou administrados por órgão ou entidade da União,
quando destinados a serviços de saneamento básico, àqueles titulares de serviços públicos de
saneamento básico que não instituírem, por meio de legislação específica, o controle social
realizado por órgão colegiado (DECRETO nº 9.254/17).
Vale destacar também, que a Constituição Federal/1988, define os seguintes princípios
em relação ao Saneamento Básico, no seu Art. 6º que trata dos direitos sociais e no Art. 196:
“Direito à saúde, mediante políticas de redução do risco de doença e outros agravos e de acesso
universal e igualitário aos serviços”, bem como o Direito ao ambiente equilibrado, de uso
comum e essencial à qualidade de vida. Além disso, o caput do art. 225 aduz:
Todos têm 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 ás presentes e futuras gerações.
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Outro aparato legal é o Estatuto das Cidades (Lei 10.257/01), que define no seu inciso
I do Art. 2º que: “Garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos
serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para às presentes e futuras gerações”.
Portanto, uma vez que o saneamento básico deve ser entendido como um direito
fundamental, visto que a sua ausência interfere diretamente na saúde e qualidade de vida da
população, ferindo um dos princípios fundamentais da constituição: a dignidade da pessoa
humana, proporcionar a todos o acesso universal aos serviços de saneamento básico com
qualidade, equidade e de forma continuada é de extrema necessidade e se constitui premissa
central deste trabalho, que será desenvolvido com a população do município de São Miguel do
Gostoso, sendo o Diagnóstico Técnico-Participativo de extrema relevância para a construção
do PMSB, pois o mesmo fornecerá subsídios para que sejam traçadas diretrizes que promovam
melhorias nas condições do saneamento básico municipal.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para atender aos objetivos da construção do diagnóstico técnico-participativo foi
necessário, estabelecer diretrizes metodológicas com vistas a seguir ao TR da Funasa que define
este produto como:
Essa etapa deverá contemplar a percepção dos técnicos no levantamento e
consolidação de dados secundários e primários somada à percepção da sociedade por
meio do diálogo nas reuniões (ou debates, oficinas e seminários) avaliadas sob os
mesmos aspectos. Os dados secundários poderão ser obtidos por meio de fontes
formais dos sistemas de informação disponíveis, e na sua falta, deverão ser produzidas
em campo as informações essenciais – dados primários. (TR, FUNASA, 2012, p. 24).

Assim, as etapas da metodologia usadas para a elaboração deste Diagnóstico foram:
O primeiro procedimento da metodologia foi uma pesquisa bibliográfica e documental,
levantando dados junto aos órgãos competentes, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA), Sistema
Nacional de informações em Saneamento (SINISA), Ministério do Meio Ambiente (MMA),
Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), Manuais da Funasa,
Ministério das cidades, Secretaria Estadual de Assistência Social, da Educação e da saúde.

25

PMSB

DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO

Ressalta-se que se utilizaram ainda as ferramentas virtuais como sites gerais. Além
disso, foi necessário o apoio teórico das legislações que discutem sobre o saneamento básico,
como por exemplo, a Constituição Federal Brasileira/1988, o TR da Funasa, o Estatuto das
Cidades, Decretos relacionados ao tema, a Lei de nº 11.445/2007, lei Orgânica da Assistência
Social (LOAS), lei orgânica da saúde (LOS), dentre outros.
De acordo com Gil, (1999, p.66), “a pesquisa documental vale-se de materiais que não
receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com
os objetivos da pesquisa”. Podemos ainda definir que para a construção deste diagnóstico
utilizou-se também da pesquisa-ação que na concepção de Severino (2007), é aquela que, além
de compreender, visa intervir na situação, para modificá-la. O conhecimento objetivado
articula-se a uma finalidade intencional de alteração da situação pesquisada. Assim, ao mesmo
tempo em que se realiza um diagnóstico e analisa uma determinada situação, a Pesquisa-ação
propõe ao conjunto de sujeitos envolvidos mudanças que levem a um aprimoramento das
práticas analisadas.
Outro procedimento adotado foi a realização das visitas técnicas de campo com o
intuito de conhecer as demandas e realidade do município, através de visitas em todas as
Secretarias Municipais, bem como em outros órgãos como IDEMA, CAERN, Centro de
Referência da Assistência Social (CRAS) e as Unidades de Saúde.
Destaca-se que muitos dados foram solicitados via ofício, mas apenas alguns deles
foram enviados por e-mail para a equipe. Entretanto, nas visitas foi possível obter mais sucesso
com coleta de informações, tendo em vista que neste momento houve também reuniões com os
secretários e com representantes do comitê de coordenação. Esta colaboração, em outras
palavras, a participação da comunidade em todas as etapas do PMSB significa que participar é
função de todos, pois a
A participação é inerente á natureza social do homem. [...]facilita o crescimento da
consciência da população, potencializa seu poder de reivindicação e a prepara para
adquirir mais poder na sociedade. Por meio da participação conseguem-se resolver
problemas. [..] (BORDENAVE, 1983, 12).

Nesse momento, um dos instrumentos utilizado foi a técnica da observação, que se
constitui em uma técnica importante para apreender a realidade, que de acordo com Gil, (1999,
p. 110),
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A observação constitui elemento fundamental para a pesquisa, desde a formulação do
problema, passando pela construção de hipóteses, coleta, análise e interpretação dos
dados, a observação desempenha papel imprescindível no processo de pesquisa.

Ressalta-se que durante todo o processo de visita de campo foi realizado o registro
fotográfico, conversas com moradores, reuniões com representantes das secretarias e do Comitê
de Coordenação e Executivo. É oportuno citar que a elaboração do Plano de Mobilização Social
(PMS) e a realização dos eventos setoriais de mobilização foram de extrema importância para
subsidiar a elaboração deste Diagnóstico técnico-participativo. Os eventos foram realizados nos
quatro setores do município, no dia 18 de dezembro de 2018, estes setores foram:


Setor 1 de Mobilização: Zona Urbana no dia 18/01/2018 às 19hrs no Centro de
Cultura;
Comunidades atendidas: Reduto, Fazendinha, Mundo Novo e Tabua.



Setor 2 de Mobilização: Morro dos Martins no dia 18/01/2018 às 8hrs na
Escola Municipal João Tomaz de Oliveira;
Comunidade atendida: Morro dos Martins, Morro dos Paulos, Canto da Ilha I,
Canto da Ilha de Cima II, Frejó, Baixio e Ouro Branco.



Setor 3 de Mobilização: Baixinha dos Franças no dia 18/01/2018 às 8hrs na
Escola Municipal da comunidade;
Comunidades atendidas: Baixinha dos Franças, Cruzamento, Arizona, Novo
Horizonte, Baixinha dos Vieiras, Umburana e Boa Esperança.



Setor 4 de Mobilização: Antônio Conselheiro no dia 18/01/2018 às 14hrs na
Escola Municipal Professor Paulo Freire;
Comunidades atendidas: Antônio Conselheiro, Angico de Fora, Paraíso,
Angico Velho, Santa Fé e Nova Esperança.

O Diagnóstico é um instrumento dinâmico que visa uma compreensão da realidade
social, incluindo a identificação das necessidades e a priorização dos problemas. É um
documento que traduz uma visão interpretativa da situação social a partir da sistematização e
tratamento das informações quantitativas e qualitativas obtidas in loco e dos documentos que
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foram solicitados e recebidos, e onde foram elencadas as prioridades de intervenção para o
município.

CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
3.1

ASPECTOS HISTÓRICOS
Nesta seção daremos ênfase aos aspectos históricos do município, considerando que

eles são relevantes e dão subsídios para que se possa compreender o cenário atual e o quanto
são significativos para o desenvolvimento local.
Segundo moradores antigos, em 29 de setembro de 1884 o missionário frei João do
Amor Divino fincou na praia, hoje conhecida como Maceió, um cruzeiro marcando a data de
fundação do povoado Gostoso.

Inicialmente, esse local foi utilizado para celebrações

religiosas, tais como casamentos, missas, batismos e, posteriormente, passou a ser utilizado
como cemitério.
Segundo a cultura popular, o nome Gostoso vem de um vendedor ambulante que
morava na localidade e, devido suas viagens sempre tinha novas informações e histórias para
contar ao povoado, sendo a sua chegada sempre esperada. O vendedor era um excelente
contador de estórias que sempre trazia consigo e gerava nas pessoas risadas gostosas e
contagiantes. Em razão dessa característica, o vendedor ficou conhecido como Seu Gostoso e,
em seguida, o povoado recebeu o referido nome.
O povoado, que foi fundado no dia de São Miguel, tinha moradores devotos a este
santo. No dia 29 de setembro de 1899, Miguel Félix Martins, morador do povoado, inaugurou
uma capela em devoção a São Miguel como forma de pagamento de uma promessa, nessa
situação São Miguel tornou-se padroeiro do povoado.
Com a grande devoção ao santo, o povoado naturalmente passou a ser conhecido como
São Miguel do Gostoso.
Até 16 de julho de 1993, São Miguel do Gostoso pertencia ao município de Touros,
quando, pela lei nº 6.452, conquistou sua emancipação política, passando a ser oficialmente
chamado como São Miguel de Touros. Por meio de um plebiscito, em 05 de maio de 2001,
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através da lei estadual nº 9.992, o município de São Miguel de touros passou a ser chamado de
São Miguel do Gostoso.
3.2

LOCALIZAÇÃO E ACESSO
O município de São Miguel do Gostoso localiza-se na mesorregião Leste Potiguar e

na microrregião Litoral Nordeste, abrangendo uma área de 343,547 km² (IBGE, 2010).
As Coordenadas Geográficas do Município são: Latitude 5° 07’ 48”S e Longitude 35°
38’ 23”O. A altitude da sua sede é de 6 metros acima do nível do mar e se distancia em 115 km
em relação à Capital do Estado, Natal.
Figura 1: Localização Geográfica do município de São Miguel do Gostoso

Elaboração: INCIBRA, 2019.

São Miguel do Gostoso faz divisa com os seguintes municípios: Touros, Parazinho e
Pedra Grande. Na tabela a seguir são registradas as distâncias entre a sede municipal de São
Miguel do Gostoso e estes municípios.
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Tabela 1: Distância entre a sede municipal e os municípios limítrofes
Origem / Destino

São Miguel do
Gostoso

Touros

40,2 km

Parazinho

37,2 km

29,6 km
Pedra Grande
Fonte: Adaptado de Google Earth, 2019.

De acordo com a divisão territorial do IBGE, datada em 2007, o município de São
Miguel do Gostoso é constituído apenas pelo distrito-sede, não havendo assim outros distritos.
O acesso ao município de São Miguel do Gostoso (indicada em preto na Figura 2) a
partir de Natal (indicada em amarelo) é feito prioritariamente pela rodovia federal BR-101 e
pela rodovia estadual RN-221, cujas condições são razoáveis, totalizando uma distância de 115
km. Não há pedágios no trecho, que, de forma geral, é bem pavimentado, com eventuais falhas
e buracos na rodovia estadual, onde também não há iluminação de emergência.
Figura 2: Localização e acesso ao município de São Miguel do Gostoso

Fonte: DNIT, 2019.
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ASPECTOS BIOFÍSICOS
Clima
O Município de São Miguel do Gostoso está inserido dentro da zona litorânea úmida

brasileira, que abrange seis (6) dos nove (9) estados do Nordeste brasileiro. Que vai desde o
Rio Grande do Norte, descendo pela Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.
Chegando, inclusive, ao litoral do Espirito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo (ROCHA, 2010).
Observa-se na Figura abaixo:
Figura 3: Mapa de clima do Brasil

Fonte: ROCHA, 2010.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2014), na região do
litoral vivem mais de 91 milhões de pessoas, o que corresponde a mais de 40% da população
nacional.
A zona litorânea úmida brasileira possui um elevado índice pluviométrico, em média
1.500 mm anualmente, informa a SUDENE. Assinala ainda que a quantidade de chuva na região
é equilibrada com o índice de evaporação, que variam de 1.000 mm a 2.000 mm ao ano, ou
seja, a evaporação pode ser maior ou menor do que a de chuva que precipita.
O município de São Miguel do Gostoso, em específico, está em uma zona litorânea
úmida e clima tropical chuvoso. Apresenta precipitação pluviométrica média anual de 1.069.7
mm, segundo a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM, 2005). Seu período
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chuvoso se estende de março a junho e apresenta temperatura média anual 26,5 °C. A umidade
relativa média anual chega aos 68%.
Geologia
O Município de São Miguel do Gostoso está geologicamente inserido na Província
Borborema e é constituído pelo sedimento da Formação Jandaíra (K2j), do Grupo Barreiras
(ENb) e pelos depósitos litorâneos, como pode ser observado no mapa.
A Formação Jandaíra (K2j) é marcada pelo elevado grau de deformação tectônica,
estando ligadas as falhas geológicas da Bacia Potiguar.

A Formação Jandaíra (K2j) é

constituída tipicamente por calcarenitos bioclásticos com foraminíferos bentônicos, estando
estes, em alguns casos, associados a algas verdes.
O Grupo Barreiras (ENb), está constituído por arenitos finos a médios, ou
conglomeráticos, com intercalações de siltitos e argilitos, dominantemente associados a
sistemas fluviais.
As rochas do Grupo Barreiras estão recobertas por extensas coberturas arenosas
coluviais e eluviais (NQc) indiferenciadas e Paleocascalheiras, compostas de conglomerados
com seixos de quartzo, sílex e fragmentos líticos, matriz areno-argilosa avermelhada, que
formam solos altamente permeáveis e lixiviados. Margeando o Rio Boldum, encontram-se
Compostos de pelitos arenosos e carbonosos (Qfl).
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Figura 4: Mapa geológico de São Miguel do Gostoso

Fonte: CPRM – Serviço Geológico do Brasil, 2005.

Geomorfologia e Relevo
Segundo Kügler (1976), que caracteriza as funções sócio reprodutoras em suporte e
recurso do homem, “a geomorfologia é um conhecimento específico, sistematizado, que tem
por objetivo analisar as formas do relevo, buscando compreender os processos pretéritos e
atuais. Como componente disciplinar da temática geográfica, a geomorfologia constitui
importante subsídio para a apropriação racional do relevo, como recurso ou suporte,
considerando a conversão das propriedades geoecológicas em sócio reprodutoras”.
Dessa forma, no município de São Miguel do Gostoso, a geomorfologia encontrada
pode ser dividida em Planície Costeira e Tabuleiro Costeiro, encontrando-se a menos de 100m
de altitude.
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A forma de relevo denominada Planície Costeira é formada por praias, limitando-se pelo
mar, por um lado, e, pelo outro lado, pelos Tabuleiros Costeiros, e se estende pelo litoral.
De acordo com o IDEMA (2008), os Tabuleiros Costeiros, também denominados planaltos
rebaixados, se constituem relevos planos de baixa altitude, formados por argilas, localizam-se
próximo e às vezes chegando ao litoral.
De modo geral, esses terrenos planos são alterados em suas formas pela presença de dunas.

Pedologia
Relatam Bezerra Junior e Silva (2007, apud, GUERRA e CUNHA, Op. cit., p.68-70)
“conhecer o tipo de solo e suas características é fundamental, principalmente devido a sua
importância socioeconômica e ambiental. Mas frequentemente dar-se importância apenas à
camada superficial ou arável e desconhece-se o que está abaixo dos primeiros centímetros da
superfície. Isso conduz a utilização inadequada, podendo ocorrer de pauperização do solo e a
degradação ambiental”. A pedologia encontrada em São Miguel do Gostoso é:


Latossolo vermelho-amarelo: evolução muito avançada com atuação expressiva

de processo de latolização (ferralitização ou laterização), resultando em intemperização intensa
dos constituintes minerais primários, e mesmo secundários menos resistentes, e concentração
relativa de argilominerais resistentes e, ou, óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio, com
inexpressiva mobilização ou migração de argila, ferrólise, gleização ou plintitização
(EMBRAPA, 2006).


Neossolo ou areia quartzosa: trata-se de um solo pouco desenvolvido, raso ou

muito raso (cerca de 40 cm de profundidade) e assentado diretamente sobre rochas ou materiais
da rocha do embasamento cristalino. Isso ocasiona o aparecimento constante de pedregulho e
rochas na superfície, sendo comumente encontrado afloramentos das rochas. Por possuir uma
drenagem que vai de moderada a acentuada, denota que a água que este absorve é lentamente
perdida, mas que mantêm o solo úmido por um curto período de tempo, sendo comum à
susceptibilidade a erosão (BEZERRA JUNIOR; SILVA, 2007, apud, VIEIRA, 1983).
 Luvissolos: são constituídos de material mineral pouco profundos ou rasos, com
argila de alta atividade, eutróficos com horizonte A de consistência dura a muito dura quando
seco, estrutura maciça ou em blocos fracamente desenvolvidos, seguido por horizonte B pouco
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espesso realçado pela cor vermelha, usualmente com mudança textural abrupta, estrutura em
blocos bem desenvolvidos. Apresentam uma forte tendência a erosão e ocorrência de forte
pedregosidade na superfície (Embrapa, 20015).


Neossolos flúvicos: são solos de desenvolvimento recente, geralmente de origem

fluvial, constituído de camadas alternadas e, frequentemente, de classes texturais distintas sem
guardar correspondência pedogenética entre si.
 Gleissolos hidromórficos: são constituídos de material mineral que apresentam
horizonte glei, encontram-se permanente ou periodicamente saturados por água, exceto se
forem drenados artificialmente. O horizonte superficial apresenta cores desde cinzentas até
pretas, espessura normalmente entre 10 e 50 cm e teores médios a altos de carbono orgânico
(Embrapa, 2006).
Hidrologia
O município de São Miguel do Gostoso encontra-se inserido totalmente na Faixa
Litorânea Norte de Escoamento Difuso. Os principais pontos de acúmulo de água no município
são: Lagoa do Canto da Ilha, Lagoa do Reduto e Lagoa da Tabua.
3.3.3.1 Superficial
O município de São Miguel do Gostoso caracteriza-se pela inexistência de açudes com
capacidade de acúmulo de água igual ou superior a 100.000 m³ (CPRM, 2005).
3.3.3.2 Subterrâneo
O município de São Miguel do Gostoso está inserido no Domínio Hidrogeológico
Intersticial e Domínio Hidrogeológico Kartisco-Fissural. O Domínio Intersticial é composto de
rochas sedimentares do Grupo Barreiras, e de Depósitos Litorâneos (CPRM, 2005), O Domínio
Hidrogeológico Kartisco-Fissural é constituído por calcários da Formação Jandaíra.
O município de São Miguel do Gostoso está dividido nos aquíferos Dunas, Barreiras
e Jandaíra.
O Aquífero Dunas apresenta-se livre/poroso intergranular composto por areias finas e
médias que indicam elevada condutividade hidráulica e porosidade específica, embora ocorram
mais concentradas na faixa mais litorânea. Em função da contaminação da água por
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nitrato/bactérias (provavelmente oriundos de fossas na zona urbana e vizinhanças), os poços se
tornaram inoperantes. O aquífero Dunas (que ocorre no extremo norte/nordeste do município)
deve receber e transferir águas de chuva, que devem favorecer a recarga do aquífero Barreiras
subjacente, destacando a estudar detalhadamente os processos de drenagem e os riscos de
contaminação do Aquífero Barreiras pelas águas já contaminadas do Aquífero Dunas (FILHO,
DINIZ; MELO, 2018).
O Aquífero Barreiras apresenta-se confinado, semiconfinado e livre em algumas áreas
com uma taxa de recarga elevada (superior a 10%). Os poços construídos mostram capacidades
máximas de vazão variando entre 5 a 100 m³/h, com águas de excelente qualidade química, com
baixos teores de sódio e podendo ser utilizada praticamente para todos os fins, e variam de 200
a 130 metros a sua profundidade (SEMARH, 2008). A salinidade das águas varia de
baixa/média (Sólidos Totais Dissolvidos entre 95 e 675 mg/L, média de 354,8 mg/L), e a Dureza
varia de 25,9 a 408,4 mg/L CaCO3 (média de 204,5 mg/L CaCO3), sendo classificadas como
águas muito duras (FILHO, DINIZ; MELO, 2018).
O Aquífero Jandaíra possui caráter cárstico-fissural e aflora no setor sudoeste do
município, e no restante da área ocorre subjacente ao Aquífero Barreiras. O único poço que
penetra totalmente o aquífero registra espessura da ordem de 170 metros, embora não se hajam
dados sobre as espessuras saturadas. A salinidade das águas varia de média/alta (Sólidos Totais
Dissolvidos entre 622,56 mg/L e 2249,69 mg/L, média de 1192,44 mg/L), e Dureza variando
de 219,51 e 1652,16 mg/L CaCO3 (média de 747,13 mg/L CaCO3), sendo classificadas como
águas muito duras (FILHO, DINIZ; MELO, 2018).
No município de São Miguel do Gostoso existe um total de 115 poços, dentre ativos,
desativados e abandonados. Dos quais 31% destinam-se ao atendimento comunitário, 3% ao
atendimento particular e 66% não tiveram a finalidade do abastecimento definida, sendo
apresentado na Tabela 2 abaixo a situação de operação dos mesmos.
Tabela 2: Situação dos poços cadastrados conforme a finalidade do uso
Natureza do Poço
Comunitário
Particular
Indefinido
Total

Abandonado
19
19

Em Operação
33
4
29
66

Não Instalado
16
16

Paralisado
3
11
14

Indefinido
-

Fonte: CPRM, 2005.
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Em geral, esta preferência pelo aproveitamento das águas subterrâneas para o
abastecimento público é motivada pelo elevado nível de potabilidade em comparação com as
águas superficiais, dispensando tratamento químico convencional, além da relativa facilidade
em perfurar a menores distâncias das comunidades, minimizando os custos de adução. A
irrigação é o segundo tipo de uso mais importante das águas subterrâneas, e o seu emprego
efetivo está sujeito a variantes que dependem da cultura a ser plantada e da natureza do solo.
Vegetação
A vegetação em São Miguel do Gostoso é do bioma Caatinga, que ocupa uma área de
844.453 Km², corresponde 11% do território nacional e que é constituído pelos estados
Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe
e o norte de Minas Gerais. A Caatinga apresenta uma variedade de formações, engloba um
diversificado conjunto de ecossistemas florestais com estrutura e composições florísticas
bastante diferenciadas, acompanhando e sobrevivendo as características climáticas da região
onde ocorre (IBGE, 2015). A biodiversidade da caatinga ampara diversas atividades
econômicas voltadas para fins agrosilvopastoris e industriais, especialmente nos ramos
farmacêutico, de cosméticos, químico e de alimentos.
Em São Miguel do Gostoso a formação vegetal é constituída pela Caatinga
Hipoxerófila, Campo de Várzea, Cerrado e Formação de Praias e Dunas (CPRM, 2005).
A Caatinga Hipoxerófila é uma vegetação de clima semiárido, apresenta arbustos e
árvores com espinhos e de aspecto menos agressivo do que a Caatinga Hiperxerófila. Entre
outras espécies destacam-se a catingueira, angico, juazeiro, braúna, marmeleiro, mandacaru,
umbuzeiro e aroeira.
A Campo de Várzea é uma vegetação que ocorre nas várzeas úmidas e periferia de
cursos d’água, constitui-se, principalmente, por espécies herbáceas da família das gramíneas e
ciperáceas. Entre outras espécies destacam-se a baronesa, junco e periperi.
Cerrado é uma vegetação aberta com predominância de gramíneas intercaladas de
árvores e/ou arbustos, que ocorre em áreas de clima tropical e a Formação de Praias e Dunas é
uma vegetação nativa fixadora de areias.
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As dunas são estabilizadas ou fixas quando cobertas por vegetação natural e
denominada Reserva Ecológica.
3.4

IDENTIFICAÇÃO

DE

CARÊNCIAS

DE

PLANEJAMENTO

FÍSICO

TERRITORIAL
A falta de planejamento físico territorial marcou o passado de São Miguel do Gostoso
e deixou algumas cicatrizes que perduram até hoje. Essa desordem no processo de urbanização
do município trouxe impactos em diversos âmbitos da infraestrutura, os quais serão tratados a
seguir.
A ocupação desordenada de áreas e o encaminhamento de esgotos e resíduos sólidos
a locais inadequados são problemas que vem contribuindo não só com a contaminação das
águas, mas também para a intensificação de problemas de saúde na população, tais como
verminoses, viroses, dermatites, dengue, entre outros.
Atualmente o município busca crescer de forma ordenada através de um melhor
planejamento urbano, além de sanar os problemas do passado mencionados acima. Para tanto,
no ano de 2008, o município de São Miguel do Gostoso, através da Lei Complementar Nº 157,
Lei do Plano Diretor, promulgou normas e procedimentos que irão guiar a cidade pelo caminho
do desenvolvimento urbano ordenado, territorial e ambiental.
De acordo com o art. 27, o município de São Miguel do Gostoso é dividido em
duas macro-zonas, sendo:
I – Macrozona de Proteção Ambiental Costeira - MPAC;
II – Macrozona de Proteção Ambiental florestal – MPAF

De acordo com o art. 29, a MPAC contempla as seguintes frações territoriais: zona
urbana costeira, zona de expansão urbana costeira, zona rural costeira e áreas especiais
costeiras.
De acordo com o art. 69, a MPAF contempla as seguintes frações territoriais: zona
urbana interior, zona de expansão urbana interior, zona rural interior e zona de expansão rural
interior.
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O município de São Miguel do Gostoso possui em seu Plano Diretor especificamente a
definição e demarcação de Áreas Especiais de Interesse Social e Recuperação Urbanística –
AEISRU.
3.5

ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL
De acordo com o Plano Diretor de São Miguel do Gostoso, as áreas especiais de

interesse social e recuperação urbanística (AEISRU) do município são:
“São aquelas que contíguas ou descontínuas, ocupadas predominantemente por
população com rendimentos de até 03 (três) salários mínimos, com vulnerabilidade
social ou econômica, onde a habitação seja precária ou comprometida pela
características morfológicas, de infraestrutura ou de fragilidade ambiental e com baixa
regularidade jurídica do solo.”
“São passíveis de criação da AEISRU as áreas que possuem as seguintes
características:
I – terrenos ocupados por população de baixa renda e precariedade habitacional como
favelas, vilas, cortiços, ocupações irregulares, entre outros com características de
interesse social;
II – Terrenos vazios acima de 1000m² que possuam interesse público para instalação
de habitações de interesse social ou destinados a produção agrícola familiar de
pequeno porte.

Mesmo inseridas nos locais estabelecidos pelo zoneamento, estas áreas ainda
apresentam diversas irregularidades e precariedades, tanto no perímetro urbano quanto no
perímetro rural, conforme abordado nos itens 3.5.1 e 3.5.2.
Perímetro Urbano
No perímetro urbano do município as principais irregularidades foram identificadas:
 Falta de esgotamento sanitário na zona urbana, observada em vários trechos com esgoto
a céu aberto. Ressalta-se que parte da zona urbana foi atendida pela rede de esgotamento
sanitário. No entanto, a parte da zona urbana que não foi atendida pela rede permanecerá
com o problema da falta de esgotamento sanitário;
 Poços de água para abastecimento em canteiros centrais das vias e outros sem proteção;
 Poços para abastecimento de água localizados próximos às fossas;
 Lixo a céu aberto devido ao acondicionamento de lixo insuficiente e à falta de educação
ambiental da população em colocar o lixo em dias e horários corretos, tornando a coleta
insuficiente;
 Falta de pavimentação em diversas ruas centrais e, principalmente, periféricas.
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Perímetro Rural
Em 2010, o perímetro rural abrigava a maior parcela da população do município. As
comunidades rurais são conjuntos de habitações difusas, as quais apresentam diversos
problemas relacionados ao saneamento básico e à precariedade habitacional.
 Precariedade habitacional: foram identificadas casas de taipa e registradas as
precariedades das mesmas e de residências de alvenaria tradicional. Devido às
condições precárias, os moradores ficam expostos a intempéries, tais como chuva,
insolação e presença de insetos;
 Abastecimento de água precário: o sistema de abastecimento de água das comunidades
varia entre abastecimento pelo SAAE, Operação Carro-Pipa do Exército e poços, com
ou sem dessalinizador. Foram identificadas casas em que não havia instalações
hidráulicas;
 Ausência de sistemas de esgotamento sanitário: foram identificadas áreas que, além de
carência habitacional, não possuem sistemas de esgotamento sanitário para destinação
do esgoto gerado;
 Ausência de coleta e destinação adequada para os resíduos sólidos gerados nas
comunidades: foi identificado que não há coleta e destinação dos resíduos sólidos na
maioria das comunidades rurais, sendo praticado nas comunidades a queima e/ou
enterro dos resíduos sólidos, mesmo nas comunidades em que ocorre a coleta;
 Áreas de risco: faixas de domínio próximas a locais com esgoto a céu aberto e próximo
aos locais de depósito e queima de lixo pelas comunidades rurais;

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, CULTURAIS E DE INFRAESTRUTURA
4.1

POPULAÇÃO
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o Brasil encontra-

se em quinto lugar nos países mais populosos do mundo, com 210.867.954 habitantes.
No Rio Grande do Norte, segundo o último censo demográfico do IBGE de 2010, o
total de habitantes é de 3.168.027, e na capital do estado, Natal, é de 803.739 habitantes. A
população do município de São Miguel do Gostoso é de 8.670 habitantes, com estimativa de
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crescimento para o total de 9.531 habitantes no ano de 2018, conforme levantamento do referido
instituto.
De acordo com dados do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, a população
urbana em 2010 correspondeu a 4.131 habitantes e a rural a 4.539. Essas informações fazem
parte também do último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Analisando a taxa de crescimento da população de São Miguel do Gostoso entre 2000
e 2010, percebe-se que houve um aumento em torno de 3,02% ao ano, conforme dados da tabela
a seguir:
Tabela 3: População Total, por Gênero e Rural/Urbana – São Miguel do Gostoso.
População

População
(1991)

% do
Total
(1991)

População
(1997)

% do
Total
(1997)

População
(2000)

% do
Total
(2000)

População
(2007)

% do
Total
(2007)

População
(2010)

% do
Total
(2010)

População
total

5.797

100,00

5.843

100,00

7.580

100,00%

8.810

100,00%

8.670

100,00%

Homens

3.008

51,89

3.017

51,63

3.972

52,40

-

-

4.474

51,60

Mulheres

2.789

48,11

2.826

48,57

3.608

47,60

-

-

4.196

48,40

Urbana

-

0,00

-

-

2.902

38,28

-

-

4.131

47,65

Rural

5.797

100,00

-

-

4.678

61,72

-

-

4.539

52,35

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2010; Contagem populacional IBGE 1996 e 2007.

Os dados revelam que entre os anos de 1991 a 2010, quanto ao crescimento
populacional no município, houve um aumento de 2.873 habitantes. A população urbana
residente em São Miguel do Gostoso, nesse mesmo intervalo, cresceu 4.131 habitantes, tendo
em vista que não havia registro de população da zona urbana no ano de 1991 e em 2010 este
número aumentou para 4.131.
Na área rural houve um decréscimo. A população reduziu em 1.258 pessoas. Logo,
percebe-se que o número de habitantes residentes na zona rural (assentamentos, distritos,
fazendas e comunidade) representava a totalidade da população do município em 1991, e em
2010 a população do município passou a ser composta por 47,65% de população residente na
zona urbana e 52,35% na zona rural.
Quanto à zona rural, segundo dados colhidos no município, as comunidades rurais
pertencentes ao município de São Miguel do Gostoso, que possuem moradores, estão listadas a
seguir:
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REDUTO;



FAZENDINHA;



MUNDO NOVO;



TABUA;



MORRO DOS MARTINS;



MORRO DOS PAULOS;



CANTO DA ILHA DE CIMA I;



CANTO DA ILHA DE CIMA II;



FREJÓ;



BAIXIO;



OURO BRANCO;



BAIXINHA DOS FRANÇAS;



CRUZAMENTO;



ARIZONA;



NOVO HORIZONTE;



BAIXINHA DOS VIEIRAS;



UMBURANA;



BOA ESPERANÇA;



ANTONIO CONSELHEIRO;



ANGICO DE FORA;



PARAÍSO;



ANGICO VELHO;



SANTA FÉ;



NOVA ESPERANÇA.

A estrutura etária desses habitantes variou entre os anos de 2000 e 2010. Nesse
período, a razão de dependência diminuiu de 89,12% para 58,07%, ou seja, a população de
menos de 15 anos e da população de 65 anos (população dependente), entretanto a taxa de
envelhecimento evoluiu de 5,71% para 6,76%. A seguir dados do Atlas Brasil com ilustração
desse crescimento.
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Quadro 1: Estrutura Etária da População - São Miguel do Gostoso

Estrutura Etária

População
(1991)

% do
Total
(1991)

População
(2000)

% do
% do
População
Total
Total
(2010)
(2000)
(2010)

Menos de 15 anos

2.585

44,59

3.139

41,41

2.599

29,98

15 a 64 anos

2.830

48,82

4.008

52,88

5.485

63,26

65 anos ou mais

382

6,59

433

5,71

586

6,76

Razão de
dependência

104,69

-

89,12

-

58,07

-

Índice de
envelhecimento

6,58

-

5,71

-

6,76

-

Fonte: Pnud, Ipea e FJP - 2010.

Os dados apontam um tímido crescimento da população com faixa etária de menos de
15 anos de idade. Entre os anos de 1991 e 2010 o crescimento dessa faixa foi de 14 pessoas.
Como já foi mencionado, houve um aumento na taxa de envelhecimento de 382 pessoas no ano
de 1991 para 586 idosos em 2010, ou seja, acresceu 204 pessoas de 65 anos ou mais no
município.
Cabe citar o estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que em seu
Art. 8º define: “O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito
social, nos termos desta Lei e da legislação vigente” (BRASIL, 2003).
Observa-se que houve um aumento da população idosa, com 65 anos ou mais. Esse
item é um importante indicador social, pois serve para avaliar a qualidade de vida da população
de um determinado lugar. Apesar do aumento nos índices desse indicador social, o país ainda
se encontra abaixo da realidade de muitos países desenvolvidos.
Enquanto, a expectativa da população idosa cresce, percebe-se estreitamento na faixa
etária da população abaixo de 15 anos. Embora tenha havido o aumento de 14 pessoas,
considerando o contexto populacional do município, essa população decresceu de 44,59% em
1991 para 29,98% em 2010.
O conhecimento que se tem acerca dos Registros Civis no município é limitado, pois
as informações são somente da base de dados do renomado Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, o qual merece total credibilidade nas suas informações. Portanto, de acordo com o
IBGE, em 2017 os dados de Registros Civis no município de São Miguel do Gostoso são:
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Quadro 2: Dados do Registro Civil – São Miguel do Gostoso
Casamentos – registrados no ano – lugar do registro

27 casamentos

Nascidos vivos – registrados – lugar no registro

169 Pessoas

Nascidos vivos – registrados – por lugar de residência da mãe

171 Pessoas

Nascidos vivos – ocorridos no ano – por lugar de residência da mãe

171 Pessoas

Óbitos – ocorridos no ano – lugar de residência do falecido

37 pessoas

Óbitos – ocorridos no ano – lugar do registro

20 Pessoas

Óbitos fetais - ocorridos e registrados no ano - lugar de residência da mãe

1 pessoas

Fonte: IBGE, 2017.

Na Carta Magna encontra-se como direitos e garantias fundamentais aos
reconhecidamente pobres, na forma da lei: “o registro civil de nascimento e a certidão de óbito”,
conforme art. 5º, inciso LXXVI, alíneas a e b. (BRASIL, 2013, p. 11).
O Código Civil Brasileiro determina:
Serão registrados em registro público:
IIIIIIIV128).

4.2

os nascimentos, casamentos e óbitos;
a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz;
a interdição por incapacidade absoluta ou relativa;
a sentença declaratória de ausência e de morte presumida. (Brasil, 2013, p.

SEGURANÇA
A segurança, ou melhor, a falta dela, tem sido alvo de constantes debates e notícias em

todos os canais de comunicação não só do Brasil, como de todo o mundo. A Constituição
Federal Brasileira de 1988 assegura em seu artigo 144 que “a segurança pública, dever do
Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e
da incolumidade das pessoas e do patrimônio” (BRASIL, 2013, p. 45). Como qualquer outro
serviço de bem-estar social, é dever do Estado manter a segurança para preservar a ordem
pública.
Atualmente, a garantia da ordem pública transformou-se em problema coletivo, a qual
todos são condicionados a cumprir com seus direitos e deveres, desse modo sua manutenção
adquiriu caráter de bem coletivo, ou seja, de todos e para todos.
No caso da ordem pública, a intensificação da interdependência social produziu uma
consciência coletiva de que a violência e a criminalidade eram problemas menos de
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ordem pessoal e muito mais de responsabilidade de certas instituições públicas, [...].
Prevaleceu a consciência da generalização da interdependência que vincula os
indivíduos no interior de uma coletividade nacional, associada ao censo de
responsabilidade que impele não a uma ação pessoal, e sim à atenção do Estado e ao
suporte através de fundos públicos (SAPORI, 2007, p. 20).

O fato é que a falta de segurança, consequentemente aumento da violência, está de
certa forma relacionada com a má distribuição de renda e com a falta de políticas públicas
eficazes, o que acarreta sérios problemas sociais.
O Estado não pode se ausentar do dever de assistir a população com uma segurança
pública e Poder judiciário de qualidade, o que com certeza contribuirá de forma eficaz na
prevenção da violência.
De acordo com a Prefeitura Municipal de São Miguel de Gostoso (2018), verifica-se
que as ocorrências mais frequentes do município de São Miguel de Gostoso estão relacionadas
com assalto a mão armada.
A infraestrutura de segurança do Município é composta por duas delegacias, sendo
uma da Polícia Miliar, localizada na Rua dos Tubarões, e uma da Polícia Civil, atualmente
desativada.
Com base na LEI Nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, em seu Art. 33, define que:
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à
venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever,
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil
e quinhentos) dias-multa (BRASIL, 2006).

Percebe-se que o efetivo policial militar existente no município analisado, para a
demanda de serviços e densidade demográfica, ainda é pequeno e longe do ideal para um
eficiente e eficaz policiamento preventivo, pois, tal efetivo é destinado para cobrir toda a área
do município, entretanto estes estão locados apenas na sede e, mesmo para a sede, o efetivo é
pequeno, tendo em vista o caráter turístico da cidade.
Além da escassez de recursos humanos, também existe uma carência de meios
logísticos em relação ao maior número de viaturas, armamento, munição, coletes, instalações
físicas precárias, dentre outros.
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Ressalta-se ainda que, com base no Art. 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), são atribuições do Conselho Tutelar:
I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105,
aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII;
II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no art.
129, I a VII;
III - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto:
a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social,
previdência, trabalho e segurança;
b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado
de suas deliberações.
IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração
administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente;
V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência;
VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas
no art. 101, de I a VI, para o adolescente autor de ato infracional;
VII - expedir notificações;
VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando
necessário;
IX - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para
planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente;
X - representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos
previstos no art. 220, § 3º, inciso II, da Constituição Federal; (BRASIL, 1990).

Na realidade esses dados mostram a negação ou limitantes na efetivação do que
determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990
em seu Art. 3º:
A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes,
por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar
o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de
liberdade e de dignidade. (BRASIL, 2014).

Assim, a responsabilidade na efetivação dos direitos da criança e do adolescente não é
exclusiva da família, mas também do Estado, do Município e da sociedade em geral.
4.3

PERFIL SOCIOECONÔMICO DA POPULAÇÃO
De acordo com dados do IBGE 2010, no tocante a faixa etária da população, percebe-

se nos gráficos a seguir que a população do município de São Miguel do Gostoso é uma
população jovem, já que 42,27% da população urbana tinham até 19 anos em 2010. Na zona
rural, também observamos uma população jovem, chegando a 41,56% da população com até
19 anos em 2010.
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Gráfico 1: Idade da população urbana
5,18%

Gráfico 2: Idade da população de rural

7,73%

11,36%
7,16%

40,11%

11,67%

43,12%

8,39%
14,00%

12,33%

17,64%

21,31%
0 até 19 anos

20 até 29 anos

0 até 19 anos

20 até 29 anos

30 até 39 anos

40 até 49 anos

30 até 39 anos

40 até 49 anos

50 até 59 anos

60 anos ou mais

50 até 59 anos

60 anos ou mais

Fonte: Adaptado de IBGE, 2010.

Fonte: Adaptado de IBGE, 2010.

Estes dados apresentam um cenário diferente do panorama nacional, o qual apresenta
um aumento significativo de idosos à proporção da redução de jovens, que foi referenciado na
pirâmide etária do senso do PNAD, o qual mostra que a população brasileira está envelhecendo
significativamente, tendo aumento da proporção de idosos, 60 anos ou mais, que passou de
12,1% para 12,6%, chegando a 14,2% na Região Sul e a 8,1% na Região Nordeste. Em 2004,
a base da pirâmide etária reunia 42,8% dos brasileiros com até 24 anos. Em 2012, a proporção
caiu para 39,6% (IBGE, 2013).
Diante o exposto, é importante ressaltar ações que incluam esses públicos jovens,
tendo em vista a melhoria da qualidade de vida, a inserção dos mesmos na sociedade
predominantemente ativa, como instrumento de articulações e de interação entre as diferentes
faixas etária de idade, fazendo uso do aparato legal que os protegem, dentre eles: políticas
sociais, assim como os projetos que os focam.
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Gráfico 3: Acesso a recurso federal
Pessoas não cadastradas
Pessoas cadastradas

33,87%
66,13%

Fonte: Adaptado do SAGI e Cadastro Único, 2018.

Estes dados contrastam com a realidade da maior parte da população brasileira, em
especial a das comunidades dos municípios que vivem sem uma efetiva política de emprego,
bem como de projetos que trabalhem as capacidades e potencialidades locais como um dos
meios de superar o déficit de recursos que enfrentam.
O município São Miguel do Gostoso apresenta atividade turística de destaque nacional,
de modo que as atividades relacionadas direta e indiretamente com o turismo geram uma
política de empregos no município, sejam eles em hotelaria, gastronomia, guias de turismo,
artesanato, entre outros.
Contudo, é perceptível que o Programa Bolsa Família, programa de transferência
direta de renda (instituído pela Lei 10.836/2004 e regulamentada pelo Decreto nº 5.209/2004,
que tem sua gestão descentralizada e compartilhada pela União, estados, Distrito Federal e
municípios) é um recurso federal importante para o município, pois presta assistência a quase
40% da população.
O acesso à renda do programa exposto acima, beneficia um número considerável das
famílias das comunidades do município, as quais vivem em situação de pobreza e pobreza
extrema, assim como reforça o acesso a direitos sociais básicos como a saúde e a educação,
características essas que pontuam o perfil dos usuários do programa referenciado.
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Gráfico 4: Tipos de Trabalho principal

Gráfico 5: Regulamentação do Trabalho
Com carteira assinada
Militar e funcionário público
estatutário
Sem carteira de trabalho assinada

Serviços
26%

2%

45%

Agropecuária
Comércio

25%

28%

Indústria
1%

54%

Adm. Pública

Fonte: Adaptado de MTE, 2017.

18%

Fonte: Adaptado de IBGE, 2010.

Com base no gráfico, tem-se 45% da população trabalhando com a atividade principal
nos serviços, 26% na administração pública, e em terceiro lugar vêm às pessoas que trabalham
no comércio, com 25% dos empregos. Esses dados retratam o caráter turístico da cidade,
evidenciado pelas atividades econômicas de serviços e comércio, que somados representam
70% dos empregos formais de São Miguel do Gostoso.
Já o Gráfico 5, mostra que 54% dos empregados em São Miguel do Gostoso não são
do tipo carteira assinada, o que indica um alto grau de informalidade nos trabalhos da cidade.
Indicadores de pobreza e desigualdade
Existe a pesquisa realizada pelo IBGE em 2000 que contempla os principais índices
de pobreza e desigualdade. Os resultados estão compilados na tabela a seguir:
Tabela 4: Indicadores de pobreza e desigualdade – São Miguel do Gostoso
Incidência da Pobreza

59,44%

Incidência da Pobreza Subjetiva

68,91%

Índice de Gini

0,39

Limite inferior da Incidência da Pobreza Subjetiva

62,12%

Limite inferior da Incidência de Pobreza

51,02%

Limite inferior do Índice de Gini

0,34
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67,68%

Limite superior da Incidência de Pobreza

0,44

Limite superior do Índice de Gini

75,70%

Limite superior Incidência da Pobreza Subjetiva
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2003.

Em relação ao Índice de Gini, que mede diretamente a desigualdade de uma amostra,
no caso do município de São Miguel do Gostoso, temos o seguinte comportamento ao longo
dos anos:
Tabela 5: índice de Gini em São Miguel do Gostoso

Ano
Índice de Gini

1991

2000

2010

0,51

0,54

0,51

Fonte: PNUD, Ipea e FJP.

É importante frisar que, quanto mais próximo a 0, menor é a desigualdade de acordo
com este índice. Ou seja, de 1991 até 2000, houve uma piora na distribuição de renda, enquanto
de 2001 a 2010 houve uma melhora na distribuição de renda, tendo índice decrescido de 0,54
para 0,51.
O indicador de razão de renda, que significa quantas vezes os 20% mais ricos recebem
a mais do que os 20% mais pobres, considerando como renda domiciliar per capita a soma dos
rendimentos mensais dos moradores do domicílio, em reais, dividida pelo número de seus
moradores, na região de estudo, é listado na tabela e no gráfico a seguir:
Gráfico 6: Razão de Renda em São Miguel do Gostoso
Ano

Razão

2000

74,98

2010

20,20
Fonte: DATASUS, 2016.

A Razão de Renda diminuiu no período de 2000 a 2010 e o índice de GINI se manteve
no mesmo período, indicando tendência de melhora na distribuição de renda.
Outro aspecto que deve ser analisado é a proporção de pessoas com baixa renda no
município. De acordo com o Censo de 2010 realizado pelo IBGE, têm-se os seguintes dados:
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Tabela 6: Proporção de pessoas com baixa renda
Ano

% da População com Renda < 1/2 SM
(por habitante)

% da População com Renda < 1/4 SM (por
habitante)

2000

89,52 %

68,52 %

2010

67,38 %

41,36 %
Fonte: DATASUS, 2016.

É possível perceber que houve uma diminuição da porcentagem da população com
baixa renda no município. Desde o ano de 2000 até 2010 o percentual de pessoas que recebem
menos de meio salário mínimo caiu de 89,52% para 67,38%, uma queda de 22,14%, ao passo
que aqueles com renda inferior a um quarto de salário mínimo reduziu em 27,16%, indo de
68,52% em 2000 a 41,36% em 2010.
Formas de Expressão Cultural e Social
Como forma de expressão cultural e social do povo de São Miguel do Gostoso,
destacam-se no município as manifestações religiosas e sociais. Desta forma, recebem destaque
principalmente os seguintes eventos comemorativos:


Festa do Padroeiro São Miguel Arcanjo: Realizadas geralmente de 19 a 29 de
setembro. Com relação à programação, acontecem novenas, missas,
celebrações eucarísticas, procissão e outras atividades litúrgicas, passeios,
exposições fotográficas, festas, entre outros eventos.



Emancipação política: comemorada em 16 de julho, os festejos de
emancipação política normalmente duram 1 semana, iniciando assim no dia 07
de julho. São realizadas diversos eventos no município, tais como: missa e
culto de ação de graças, corridas esportivas, gincanas, shows, bolos, entre
outros.



Semana cívica: Realizada entre os dias 05 a 09 de setembro, onde ocorre a
comemoração da independência do Brasil com várias programações nas
escolas e o desfile tradicional dos estudantes de todas as escolas pelas
principais ruas da cidade.



Réveillon do Gostoso: Realizado entre os dias 27 e 31 de dezembro, os festejos
de fim de ano de São Miguel do Gostoso ganham destaque nacional. São
realizados a beira-mar e atraem turistas brasileiros e estrangeiros.
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Culturalmente o município tem poucas ações voltadas ao saneamento e meioambiente, sendo as ações voltadas para estas áreas iniciadas recentemente, com a realização
atividades ambientais educativas nas escolas.
4.4

ASSISTÊNCIA SOCIAL
A Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social - SEMTHAS é um

órgão integrante da Administração Pública Municipal Direta, responsável pelo planejamento,
coordenação, controle e execução das Políticas de Trabalho, Habitação e Assistência Social,
com centralidade na família e com especial atenção nos grupos e segmentos vulnerabilizados
pela pobreza, exclusão e desigualdades sociais, numa perspectiva emancipatória, de forma
integrada ao conjunto de políticas setoriais e em parceria com a sociedade civil, visando garantir
os direitos sociais da população. A SEMTHAS está localizada na Rua Sarabonete, Nº 01 –
centro.
O município de São Miguel do Gostoso/RN é um município de Pequeno Porte I e está
habilitado na Gestão Básica do SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SUAS). Possui
uma Secretaria, um CRAS, dois núcleos do Serviço de Conveniência e Fortalecimento de
Vínculos (SCFV), sendo um na sede do município e um núcleo na comunidade rural. Desde
novembro de 2018 o município realiza atividades volantes nas comunidades, levando os
serviços, programas e benefícios do SUAS aos Distritos e Comunidades.
O cadastro único para os programas sociais reúne informações socioeconômicas das
famílias brasileiras de baixa renda – aquelas com renda mensal de até meio salário mínimo por
pessoa. Essas informações permitem ao governo conhecer as reais condições de vida da
população e selecionar as famílias para os diversos programas sociais.
Segundo o SAGI, o município possui 1.948 famílias inscritas no CADASTRO
ÚNICO, de acordo com a base de dados divulgada em janeiro de 2019, das quais:


1.231 famílias com renda per capita mensal de até R$ 89,00.



131 famílias com renda per capita mensal entre R$ 89,01 e R$ 178,00.



356 famílias com renda per capita mensal entre R$ 178,01 a meio salário
mínimo.



228 famílias com renda per capita acima de meio salário mínimo.
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O programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência condicionada de
renda que beneficia famílias pobres e extremamente pobres inscritas no Cadastro Único. O PBF
beneficiou, no mês de março de 2019, 1.267 famílias, representando uma cobertura de 115,1%
das famílias pobres do município. As famílias recebem benefícios com valor médio de R$
209,17 e o valor transferido pelo governo federal em benefício às famílias atendidas alcançou
R$ 265.023,00 no mês.
Quanto aos serviços socioassistênciais, estes são executados segundo a tipificação
nacional, sendo divididos por níveis de proteção social, a saber: a Proteção Social Básica e a
Proteção Social Especial.
No que se refere à proteção social básica, esta é desenvolvida pelos Centros de
Referência da Assistência Social - CRAS que executam suas atividades abrangendo toda a
extensão territorial do município.
O CRAS do município de São Miguel do Gostoso desenvolve o Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à Família – PAIF, cujo fundamento consiste no fortalecimento da cultura
do diálogo, no combate a todas as formas de violência, de preconceito, de discriminação e de
estigmatização nas relações familiares; do Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para
pessoas com deficiência e idosos, contribuindo com a promoção do acesso aos serviços de
convivência e fortalecimento de vínculos e a toda a rede socioassistencial, bem como aos
serviços de outras políticas públicas e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
– SCFV, cuja organização está voltada para a ampliação de trocas culturais e de vivências, o
desenvolvimento do sentimento de pertença e de identidade, o fortalecimento dos vínculos
familiares e o incentivo à socialização e à convivência comunitária.
As principais atividades realizadas são:


Acolhida;



Atendimento/acompanhamento às famílias beneficiárias do PBF/BPC;



Atendimento/acompanhamento ao Idoso/à pessoa com deficiência;



Atendimento / acompanhamento às famílias em descumprimento de
condicionalidades do PBF;



Atendimento/acompanhamento às famílias inseridas no Programa Criança Feliz;
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Atendimentos/acompanhamentos individualizados/em grupo



Acompanhamento familiar situações diversas;



Atendimento social;



Atendimento psicossocial;



Concessão de benefícios eventuais;



Articulação da rede socioassistencial;



Promoção da intersetorialidade;



Encaminhamentos para inclusão/atualização no Cadastro Único;



Encaminhamentos para outras políticas públicas e para Rede de Proteção Social.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV é um serviço que
complementa o Serviço de Atendimento e Proteção Integral a Família – PAIF, ofertado pelo
CRAS com o objetivo de assegurar espaços de convívio familiar e comunitário, o
desenvolvimento de relações de afetividade e sociabilidade, a valorização a cultura de famílias
e comunidades, o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, incentivando a participação
social, o convívio familiar e comunitário e trabalhando o desenvolvimento do sentimento de
pertença e identidade. O SCFV desenvolve atividades com as crianças de 06 a 11 anos,
adolescentes de 12 a 18 anos, adultos de 19 a 59 anos e idosos a partir de 60 anos, de modo a
garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de
complementar o trabalho social com as famílias e prevenir a ocorrência de situação de risco
social. As ações desenvolvidas são de caráter preventivo, proativo, pautado na defesa e
afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidade e potencialidades dos usuários, com
vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabilidades
sociais. O trabalho no Serviço é planejado de forma coletiva, contando com a participação ativa
dos técnicos de referência do CRAS, dos Orientadores Sociais e dos Usuários, de forma a
estimular as trocas culturais e o compartilhamento de vivências, desenvolver junto aos usuários
o sentimento de pertença e identidade; fortalecendo os vínculos familiares, sempre sob a
perspectiva de incentivar a socialização e a convivência familiar e comunitária. O SCFV realiza
atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras de acordo com a idade dos
usuários. Os usuários são organizados em grupos a partir de faixas etárias sendo, crianças,
adolescentes, adultos e idosos.
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O Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e
Idosas está em estreita ligação com o PAIF e a ele é referenciado. Seu principal objetivo é
favorecer a inclusão social de pessoas com deficiência e pessoas idosas, a partir do
fortalecimento da participação e autonomia destas, neste sentido, busca a prevenção de
situações de riscos, do isolamento e da exclusão. O trabalho inclui toda a família, fornecendo
informações sobre direitos sociais, orientações e encaminhamentos para outras políticas,
facilitando o acesso das pessoas ao Sistema de Proteção Social. Em São Miguel do Gostoso são
acompanhadas as crianças do BPC que estão fora da escola e alguns idosos e pessoas com
deficiência em situação de isolamento, no total foram atendidas 23 pessoas em 2018.
Fazem parte da Proteção Social Básica, também, os seguintes benefícios e programas:


Benefício de Prestação Continuada (BPC): – o BPC, previsto na Lei Orgânica de
Assistência Social (LOAS), é a concessão de um salário mínimo às pessoas idosas
a partir de 65 anos e pessoas que possuam deficiência, incapacitante para o trabalho
e para outras atividades. Para garantia do benefício, é necessário que a renda por
pessoa do grupo familiar seja menor que 1/4 do salário-mínimo vigente. Em São
Miguel o CRAS acompanha os beneficiários do BPC, auxilia na inclusão dos
beneficiários no CadÚnico e auxilia os possíveis beneficiários na solicitação do
benefício junto ao INSS.



Benefícios Eventuais: previstos também na LOAS, estes benefícios são voltados
para suprir necessidades surgidas de forma inesperada, ou algum infortúnio que
fragilize a manutenção de famílias e indivíduos. São regulamentados e organizados
pelo município em consonância com critérios estabelecidos pelo Conselho
Municipal de Assistência Social. Os Benefícios Eventuais estão regulamentados na
Lei Municipal Nº 301 /2017 – LEI DO SUAS DE SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO/RN, artigos nº 35 a 42, e são concedidos de acordo com a
disponibilidade financeira e vulnerabilidade social. Não existe cofinanciamento
estadual para os benefícios eventuais, todos são concedidos com recursos próprios.



Programa Criança Feliz: visa promover o desenvolvimento humano a partir do apoio
e do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância.
Tem como objetivos promover o desenvolvimento infantil integral; apoio as
gestantes e as famílias na preparação para o nascimento da criança; fortalecer o
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vínculo afetivo e o papel das famílias no cuidado, na proteção e na educação das
crianças; estimular o desenvolvimento de atividades lúdicas; facilitar o acesso das
famílias atendidas às políticas e serviços públicos de que necessitem. O programa
tem como público prioritário gestantes; crianças de até 3 (três) anos e suas famílias
beneficiárias do Bolsa Família; bem como crianças de até 6 (seis) anos e suas
famílias beneficiárias do BPC. No município de São Miguel do Gostoso são
beneficiados 100 usuários e a principal atividade desenvolvida com eles são
atividades educativas aproximando assim o cuidador com sua criança, criando um
vínculo mais responsável. Todos os dias são realizadas visitas domiciliares pela
equipe do programa, que conta com três visitadoras. A produção dos brinquedos é
feita artesanalmente com material reciclável e/ou de baixo custo. Visto que muitas
famílias, devido a sua condição financeira, têm dificuldades em comprar brinquedos
prontos/feitos por fábricas, é instruído pelo visitador atividades com os cuidadores
para produção de seus próprios brinquedos. Em 2019 o Município conta com 100
beneficiários, tendo sido realizadas 4.005 visitas domiciliares em 2018.


Programa Leite Potiguar: tem o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva do leite,
garantindo o preço justo aos beneficiários produtores, gerando ocupação e renda no
campo e o combate à vulnerabilidade social pela redução da desnutrição. Executado
com recursos próprios do Governo do Estado. O Público alvo do Programa são
crianças de 02 anos a 07 anos e idosos acima de 60 anos, em situação de extrema
pobreza. No ano de 2018 o programa beneficiou 298 famílias, sendo 185 na zona
rural e 113 na sede, com 6.000 litros de leite mensalmente.



Cadastro Único: o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
(Cadastro Único) é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa
renda, permitindo que o governo conheça melhor a realidade socioeconômica dessa
população. Nele são registradas informações como: características da residência,
identificação de cada pessoa, escolaridade, situação de trabalho e renda, entre outras.
O Cadastro Único se tornou o principal instrumento do Estado brasileiro para a
seleção e a inclusão de famílias de baixa renda em programas federais, sendo usado
obrigatoriamente para a concessão dos benefícios do Programa Bolsa Família, da
Tarifa Social de Energia Elétrica, do Programa Minha Casa Minha Vida, da Bolsa
Verde, entre outros. Também é utilizado para a seleção de beneficiários de
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programas ofertados pelos governos estaduais e municipais. Nesse objetivo o
município de São Miguel do Gostoso, através da SEMTHAS, tem o Cadastro Único
como a principal ferramenta para inclusão dos usuários não só para os programas
federais e estaduais, mas também, os programas e serviços municipais.
A Proteção Social Especial caracteriza-se por um conjunto de serviços, programas e
projetos que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e
comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção
de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos. Os serviços
são executados, preferencialmente, nos Centros de Referência Especializados de Assistência
Social – CREAS.
Em São Miguel do Gostoso não existe CREAS municipal, tampouco CREAS
Regionalizado para atender as demandas da proteção especial dos municípios da região. No
entanto a demanda por proteção especial é muito grande devido a característica turística do
município, que o torna o 3º município mais procurado do RN em destino turístico, o que
ocasiona desenvolvimento econômico, mas gera problemas sociais, tais como exploração
sexual, uso e comércio de drogas, trabalho infantil, gravidez na adolescência, violência
doméstica, atos infracionais cometidos por adolescentes, exploração financeira dos idosos e
pessoas com deficiência, dentre outros. Visando atenuar o déficit por atendimento, foi criada
em 2018, na sede da SEMTHAS, uma equipe de proteção especial, composta por assistente
social, psicólogo e advogado e encaminhado, através do SICONV, projeto técnico solicitando
a implantação de um CREAS no município.
A equipe da Proteção Especial presta os seguintes serviços:


Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias Indivíduos (PAEFI):
atendimento e orientação a famílias e indivíduos que se encontram em situação de
ameaça ou violação de direitos. Este serviço busca a promoção e restauração de seus
direitos, além de fortalecer ou restabelecer os vínculos familiares e comunitários,
prevenindo a reincidência de violações (como não existe CREAS, o
acompanhamento não feito).



Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à
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Comunidade (PSC): este serviço realiza atendimento socioassistencial e jurídico a
adolescentes e jovens em cumprimento de medidas determinadas judicialmente.
Durante o atendimento, deve ser elaborado um Plano Individual de Atendimento,
onde estarão traçados objetivos e metas a serem alcançadas, além de outras
necessidades surgidas durante o acompanhamento.


Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas
Famílias: serviço voltado para famílias onde existam pessoas com deficiência e/ou
idosas, que estão em situação de dependência e passam por algum tipo de violação
de direitos, podendo comprometer a sua autonomia e o seu desenvolvimento pessoal
e social. Busca a prevenção do abrigamento e fortalece o direito à convivência
familiar e comunitária, além de facilitar o acesso a benefícios, programas e outros
serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de
Garantia de Direitos.

As demandas para os serviços de Proteção Especial de Alta Complexidade são
realizadas através de convênios com organizações fora do município e acompanhados pela
equipe da proteção especial.
4.5

EDUCAÇÃO
A educação pública é uma questão de interesse público, implementada e mantida por

órgão público, isto é, pelo Estado, o qual tem o dever de provê-la através da abertura e
manutenção não só de escolas, mas de melhores condições de trabalho dos profissionais,
estrutura física adequada, estímulos na capacidade técnica dos docentes e na remuneração.
Anterior a esse artigo, o renomado documento dita como sendo um dos direitos sociais
a educação, entre outros. Com isso, vinculou o seu dever de garantir que a educação seja
socialmente estabelecida. (GANDINI, RISCAL, 2012).
Reforça-se, com isso, a responsabilidade de o Estado criar as condições para
desenvolvimento do social da pessoa humana, de forma que se garanta o mínimo necessário
para a sua vida em sociedade.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9. 394, de dezembro de 1996,
institui os princípios da organização do sistema educacional, conforme o Art. 3º seguir:
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O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte
e o saber; III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII - valorização do profissional da educação escolar;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos
sistemas de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extra-escolar;
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
XII – Consideração com a diversidade ético-racial. (BRASIL, 1996).

Depreende-se a partir dos princípios mencionados e do que apresenta o artigo 205 da
Carta Magna, que a educação não é só de responsabilidade do Estado, como também de toda
sociedade. A LDB concebe a educação como processo de formação abrangente, de formação
de cidadania e o trabalho como princípio educativo, ou seja, a educação é idealizada além dos
muros das instituições de ensino. Diante disso, expõem-se a realidade do sistema de educação
do município de São Miguel do Gostoso.
Em São Miguel do Gostoso, a responsabilidade pela educação vem da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, localizada Av. dos Arrecifes, s/n – centro. Ela tem como
missão apoiar a elaboração da política educacional do município de São Miguel do Gostoso,
coordenar sua implantação e avaliar os resultados, com vistas a assegurar a excelência na
Educação para o Ensino Fundamental e a Educação Infantil, de maneira a contribuir para formar
indivíduos autônomos e habilitados a se desenvolver profissionalmente e como cidadãos.
A secretaria de educação conta com escolas e creches na sede municipal e em algumas
zonas rurais. Na sede municipal tem-se 5 estabelecimentos, sendo 1 escola estadual, 2 escolas
municipais e 2 creches. Na zona rural, tem-se 1 creche e 16 escolas municipais.
O IBGE apontou que ano de 2010, haviam 1.680 matriculados no ensino Fundamental
em São Miguel do Gostoso, todos na rede pública municipal de ensino. Na escola de ensino
médio, no mesmo ano, existia o total de 503 alunos matriculados na rede pública estadual e 342
na pré-escola matriculados na rede pública municipal.
Para o ano 2018, de acordo com o IBGE, as matrículas escolares em São Miguel do
Gostoso podem ser consultadas no Quadro 3.
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Quadro 3: Demonstrativo de matrículas por modalidade – São Miguel do Gostoso – ano 2018

623

899

9º

I

II

III

249

205

166

141

218

147

141

761

506

IV

8º

899

Ensino
Médio

Anos finais

7º

328

1º
2º
3º
4º
5º

295

Anos iniciais

6º

São
Miguel
do
Gostoso
TOTAL

Pré

CIDADE

Creche

Educação
Infantil

-

TOTAL
DE
ALUNOS

2789
2789

Fonte: IBGE, 2018.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a rede municipal
de educação ainda possui diversos programas e projetos educacionais que promovem o
aprendizado dos educandos. No entanto, atualmente todos estão parados aguardando a vinda de
recursos.
Diante a realidade da educação, deve-se levar em consideração algumas pontuações.
Segundo o texto referência para a discussão da educação integral, pode-se dizer que as
desigualdades também têm suas bases nas possibilidades de acesso e na qualidade da
permanência das crianças e dos adolescentes nos sistemas públicos de ensino. No país, a
crescente expansão da oferta de vagas na escola pública não foi acompanhada das condições
necessárias para garantir a qualidade da educação. Coexistem, até hoje, problemas como a
degradação do espaço físico, aumento de turnos e de número de alunos por turma, (2009). Estes,
são desafios, os quais devem ser prioritárias a resolução, com vistas a uma educação que prezem
a relação escola e comunidade, como define Torres (2003):
Uma comunidade de aprendizagem é uma comunidade humana organizada que
constrói um projeto educativo e cultural próprio para educar a si própria, suas crianças,
seus jovens e adultos, graças a um esforço endógeno, cooperativo e solidário, baseado
em um diagnóstico não apenas de suas carências, mas, sobretudo, de suas forças para
superar essas carências.

Dessa forma, tem-se uma educação comprometida com a realidade municipal e
impulsionada pelo incentivo a superação das suas carências, sendo indispensável para isso, um
ensino de qualidade, sobretudo, planejamento participativo e inclusivo. Os programas e projetos
são instrumentos operacionais das políticas sociais de educação.
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É importante frisar que não basta fornecer a infraestrutura necessária, é preciso
viabilizar o acesso à educação, que engloba desde investimentos em transportes até a adoção
de medidas que assegurem a segurança no ambiente escolar. A seguir, é apresentado um quadro
com o nível educacional da população por faixa etária de acordo com os resultados da amostra
do último censo realizado pelo IBGE, em 2010, o estudo foi realizado com pessoas de 10 ou
mais anos de idade.
Quadro 4: Nível educacional da população por faixa etária – São Miguel do Gostoso
Faixa
Etária
10 a 14
anos
15 a 19
anos
20 a 24
anos
25 a 29
anos
30 a 34
anos
35 a 39
anos
40 a 44
anos
45 a 49
anos
50 a 54
anos
55 a 59
anos
60 a 69
anos
70 anos
ou mais
Total

Sem instrução e
fundamental
incompleto

Fundamental
completo e médio
incompleto

Médio completo e
superior
incompleto

Superior
completo

Não
determinado

1001

04

-

-

-

647

239

100

-

-

420

213

305

06

06

306

157

212

50

07

340

48

151

63

-

352

44

67

74

-

353

27

32

34

-

353

17

33

13

-

285

-

13

05

-

216

08

06

06

-

437

05

06

37

-

352

-

-

-

-

5062

762

925

288

13

Fonte: IBGE, 2010.
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Gráfico 7: Nível educacional na faixa etária de 10 a 14 anos
0,4%

Sem instrução e fundamental
incompleto
Fundamental completo e
médio incompleto

99,6%

Fonte: IBGE, 2010.

Gráfico 8: Nível educacional na faixa etária de 15 a 19 anos

10%

Sem instrução e fundamental
incompleto
24%

Fundamental completo e
médio incompleto
66%

Médio completo e superior
incompleto

Fonte: IBGE, 2010.

62

PMSB

DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO

Gráfico 9: Nível educacional na faixa etária de 20 a 24 anos
1%

1%

Sem instrução e fundamental
incompleto
32%

44%

Fundamental completo e
médio incompleto
Médio completo e superior
incompleto
Superior completo
Não determinado

22%

Fonte: IBGE, 2010.

Gráfico 10: Nível educacional na faixa etária de 25 a 29 anos
1%
7%

Sem instrução e fundamental
incompleto
42%

29%

Fundamental completo e
médio incompleto
Médio completo e superior
incompleto
Superior completo
Não determinado

21%

Fonte: IBGE, 2010.
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Gráfico 11: Nível educacional na faixa etária de 30 a 34 anos

10%
Sem instrução e fundamental
incompleto

Fundamental completo e
médio incompleto

25%
57%

Médio completo e superior
incompleto
Superior completo

8%

Fonte: IBGE, 2010.

Gráfico 12: Nível educacional na faixa etária de 40 a 44 anos

8%
7%

Sem instrução e fundamental
incompleto

6%

Fundamental completo e
médio incompleto

Médio completo e superior
incompleto
Superior completo
79%

Fonte: IBGE, 2010.

64

PMSB

DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO

Gráfico 13: Nível educacional na faixa etária de 50 a 54 anos
2%

0%
4%

Sem instrução e fundamental
incompleto
Fundamental completo e
médio incompleto
Médio completo e superior
incompleto
Superior completo
94%

Fonte: IBGE, 2010.

Gráfico 14: Nível educacional na faixa etária de 60 a 69 anos

1%

1%
8%
Sem instrução e fundamental
incompleto
Fundamental completo e
médio incompleto
Médio completo e superior
incompleto

Superior completo
90%

Fonte: IBGE, 2010.
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Gráfico 15: Nível educacional na faixa etária de 50 a 54 anos

Sem instrução e fundamental
incompleto

100%

Fonte: IBGE, 2010.

A partir dos dados acima, é possível identificar que quase toda a população entre 10 e
14 anos não possui nenhuma instrução ou nível fundamental incompleto. Na população entre
15 e 19 anos essa taxa diminui à medida que aumenta-se a parcela com nível de instrução de
ensino fundamental completo e ensino médio incompleto. Na faixa etária de 20 a 29 anos têmse um aumento da parte da população com ensino médio completo e superior incompleto e
superior completo. De 29 a 34 anos aumenta a parcela da população com ensino médio
completo e superior incompleto. Acima de 34 anos, este valor vai diminuindo à medida que
aumenta-se a idade e aumentando-se a parcela da população sem instrução nenhuma e nível
fundamental incompleto, chegando a 100% a porcentagem população sem nenhuma instrução
e nível fundamental incompleto de 50 a 54 anos.
Além disso, tem-se de forma mais detalhada a população alfabetizada por faixa etária
no município, de acordo com informações do mesmo censo realizado pelo IBGE, indicando
que a população mais jovem possui maior quantidade de alfabetizados, com a maior quantidade
de alfabetizados entre 15 a 24 anos.
Quadro 5: População Alfabetizada por faixa etária em 2010 – São Miguel do Gostoso
15 a 24 anos

25 a 39 anos

1.802

1453

40 a 59 anos

60 a 69 anos

739
161
Fonte: IBGE, 2010.

70 a 79 anos

80 anos e mais

117

42
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A taxa de analfabetismo aumenta de acordo com a faixa etária, quanto mais idosa a
faixa etária, maior a porcentagem de analfabetos nesta faixa.
Quadro 6: Taxa de Analfabetismo por faixa etária em 2010 – São Miguel do Gostoso
15 a 24 anos

25 a 39 anos

4,30 %

15,30%

40 a 59 anos

60 a 69 anos

47,10 %
58,90 %
Fonte: IBGE, 2010.

70 a 79 anos

80 anos e mais

80,50 %

70,1 %

A variação da taxa de analfabetismo do município nos últimos censos realizados
demonstra uma queda entre o ano de 2000 e 2010, partido de 46,80% em 2000 e indo a 26,20%
em 2010.
Quadro 7: Taxa de analfabetismo em São Miguel do Gostoso
Taxa de Analfabetismo
2000
2010
46,80%
26,20 %
Fonte: IBGE, Censos Demográficos.

Uma forma simples de avaliar a educação municipal se dá através do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), criado em 2007 pelo INEP. Ele é um indicador
que reflete tanto a média de desempenho nas avaliações quanto o fluxo escolar. Por sua
simplicidade, é utilizado metas para a educação. É calculado através de dados de aprovação
provenientes do Censo Escolar do IBGE e as médias de desempenho que, no caso do município,
provêm da Prova Brasil. Assim, para São Miguel do Gostoso, temos, para as escolas municipais:
Quadro 8: Índice de desenvolvimento da educação básica – Ensino Fundamental 4ª série/ 5º ano
(Escolas Municipais)
Ideb Observado
Município
SÃO MIGUEL
DO GOSTOSO

Metas Projetadas

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2007

2009

2011

2013

2015

2019

2,40

2,90

3,40

3,90

4,40

4,8

4,5

2,50

2,80

3,20

3,50

3,8

4,1

Fonte: INEP, 2018. (Os valores em verde superaram a meta projetada)

Quadro 9: Índice de desenvolvimento da educação básica – Ensino Fundamental 8ª série/ 9ª ano
(Escolas Estaduais)
Ideb Observado

Metas Projetadas

Município
SÃO MIGUEL
DO GOSTOSO

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2015

2007

2009

2011

2013

2015

2017

1,80

2,30

2,90

3,10

3,20

3,50

3,10

1,90

2,10

2,50

3,00

3,40

3,70

Fonte: INEP, 2018.

67

PMSB

DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO

De acordo com dados mais detalhados do INEP, têm-se os seguintes resultados do
IDEB de algumas escolas no município.
Tabela 7: IDEB por escola municipal em São Miguel do Gostoso
IDEB OBSERVADO

METAS PROJETADAS

Escola

2005

2007

2009

2011

2013

EE OLIMPIA TEIXEIRA

-

-

-

-

-

-

-

3,4

4,1

5,5

5,7

2,5

2,5

3,1

3,9

3,9

4,1

-

-

-

-

-

-

EM PROFESSORA ANA
RIBEIRO BARBOSA
EM DE PRIMEIRO
GRAU CEL ZUZA
TORRES
EM JOÃO TOMAZ DE
OLIVEIRA
EM PREFEITO JOSÉ
AMÉRICO
EM PROF PAULO
FREIRE
EM PROFA MARIA
SOLIDADE COELHO DE
OLIVEIRA

2015

2017

2007 2009 2011 2013
-

-

-

-

-

3,6

3,9

4,2

4,5

-

2,6

2,9

3,3

3,5

3,8

4,1

4,5

-

-

-

-

-

-

3,3

3,6

3,8

3,5

3,8

4,1

3,2
3,3

2017

-

3,1
3,6

2015

3,6

Fonte: INEP, 2018.
-Os resultados marcados em verde referem-se ao IDEB que atingiu a meta
* Número de participantes na Prova Brasil insuficiente para que os resultados sejam divulgados.
** Solicitação de não divulgação conforme Portaria Inep nº 304 de 24 de junho de 2013.
*** Sem média na Prova Brasil 2013: Não participou ou não atendeu os requisitos necessários para ter o desempenho
calculado.
**** Não divulgado por solicitação da Secretaria/Escola devido a situações adversas no momento da aplicação.

Da Tabela 7 compreende-se que houve duas escolas que superaram a meta projetada
na maioria dos anos. Em situação oposta existem outras escolas que não ultrapassaram a meta
projetada em nenhum ano.
A partir desses dados é possível que os pais ou responsáveis orientar-se para escolha
de qual escola matricular seus filhos, como, também, estimulá-los a cobrar dos governantes
melhorias no ensino do seu município focando naquelas que não vem superando as metas.
Os desafios no ambiente escolar são muitos, enfrentá-los é a melhor saída para o
desenvolvimento do município. Falta de professores de várias disciplinas, infraestrutura,
equipamentos tecnológicos adequados, capacitação, carga horária elevada e violência são
alguns dos desestímulos dos profissionais da educação, principalmente dos professores.
Os profissionais da educação junto com a família podem construir, de forma criativa e
ousada, um espaço de aprendizado onde superar os desafios escolares sejam prioridade número

68

PMSB

DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO

um. Planejando e envolvendo cada sujeito do meio social, sejam eles: professores, alunos,
diretores, coordenação, psicólogos e principalmente a família, com recursos para construção de
diferentes saberes certamente trará uma nova identidade as escolas e instituição de ensino.
4.6

SAÚDE
A década de 1990 foi marcada pelo avanço do processo de descentralização setor saúde

no Brasil, em que o governo municipal, em particular, tornou-se o principal responsável pela
gestão da rede de serviços de saúde no país, passando a agir diretamente na maioria das ações
e programas de saúde. Os artigos 196 a 200 da Constituição Federal fazem referência a questão
da saúde, onde o Art. 196 aduz:
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
(BRASIL, 1988).

Assim, tem-se a Política Nacional de Saúde (PNS), que dispõe sobre as condições para
a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços.
No entanto, encontra-se no município um cenário fragmentado e de grande diversidade,
considerando as imensas desigualdades sociais, fato marcante da realidade brasileira.
É fundamental para o governo caracterizar o desempenho institucional através de
indicadores, assim como também é importante para a população, que por outro lado pode avaliar
o compromisso do poder público em responder a demanda da população de São Miguel do
Gostoso. A participação e controle social são, de fato, indispensáveis para que ocorram
impactos positivos na oferta de serviços e nas condições de vida e saúde da população. Isto é,
mudanças na cultura e no compromisso com a gestão pública são indicadores importantes.
Em relação à saúde da criança com objetivos específicos de promover ações de atenção
integral a criança, em consonância com a política de atenção básica; reorganizar a atenção à
saúde da criança com acolhimento e resolutividade. Conforme preconiza o Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA) nos seus Art. 4ºe 7º respectivamente:
Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a
efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.
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Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária (BRASIL,
2014).

A Saúde é um item indispensável da seguridade social, foi instituído pela constituição
de 1988, em garantia do direito à Saúde, à previdência e à assistência social. É um instrumento
de fundamental importância para uma sociedade democrática, tendo em vista que é um direito
universal, direito de todos e dever do Estado garanti-lo, uma vez que é assegurado
constitucionalmente.
Desta forma, a saúde deve ser uma das prioridades governamentais, devendo envolver
as mais diversas políticas sociais. Vale salientar que o gasto nessa área no Brasil tem sido, em
maior parte, na saúde curativa, a qual aumenta os custos ao Estado consideravelmente. Portanto,
é menos oneroso trabalhar na perspectiva da saúde preventiva, levando-se em consideração que
estudos de especialistas apontam para uma maior eficiência da mesma.
O município de São Miguel do Gostoso possui um total de 06 estabelecimentos de
saúde, listados a seguir de acordo com seu tipo:
Quadro 10: Estabelecimentos de saúde em São Miguel do Gostoso
Tipo de estabelecimento

Quantidade

Central de Regulação de Serviços de Saúde

0

Centro de Atenção Hemoterápica e ou Hematológica

0

Centro de Atenção Psicossocial

0

Centro de Apoio a Saúde da Família

0

Centro de Parto Normal

0

Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde

05

Clinica Especializada/Ambulatório Especializado

0

Consultório Isolado

0

Cooperativa

0

Farmácia Medic Excepcional e Prog Farmácia Popular

0

Hospital Dia

0

Hospital Especializado

0

Hospital Geral

0

Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN

0

Policlínica

0
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Tipo de estabelecimento

Quantidade

Posto de Saúde

1

Pronto Socorro Especializado

0

Pronto Socorro Geral

0

Secretaria de Saúde

01

Unid Mista - atend 24h: atenção básica, intern/urg

0

Unidade de Atenção à Saúde Indígena

0

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia

0

Unidade de Vigilância em Saúde

0

Unidade Móvel Fluvial

0

Unidade Móvel Pré Hospitalar - Urgência/Emergência

0

Unidade Móvel Terrestre

0

Tipo de estabelecimento não informado

0

Total

06

Fonte: Adaptado de Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil –
CNES, 2018.

As ações que a Secretaria de Saúde de São Miguel do Gostoso desenvolve são
voltadas, principalmente, à prevenção. Essas ações são: combate à tuberculose, combate à
hanseníase, combate ao câncer de colo de útero, combate ao câncer de próstata, medida
antropométricas, acompanhamento em domicílio através do NASF, teste rápido para HIV e
Sífilis na gestante.
Nesse sentido, a seguir há uma mostra do levantamento da tipificação das doenças
entre os anos de 2014 e 2017.
Quadro 11: Casos notificados e confirmados de agravos de notificação compulsória do município
de São Miguel do Gostoso, de 2014 a 2017.
AGRAVOS
NOTIFICADOS

2014

2015

2016

2017

TOTAL

DENGUE

0

102

62

02

166

LEPTOSPIROSE

0

0

0

0

0

MENINGITE

01

01

0

0

0

SIFILIS EM
GESTANTE

0

0

0

0

0

TUBERCULOSE

0

0

0

0

0
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AGRAVOS
NOTIFICADOS

2014

2015

2016

2017

TOTAL

SIFILIS
CONGENITA

02

0

0

01

0

LEISHMANIOSE
VISCERAL

0

0

0

0

0

HEPATITES
VIRAIS

0

0

0

0

0

DOENÇAS
EXANTEMATICAS

0

0

0

0

0

Fonte: Adaptado do DATASUS, 2019.

O mosquito da dengue é considerado uma doença que atinge classes sociais diferentes,
todavia, parece vitimar em maior proporção populações de maior carência socioeconômica e
habitante de periferias urbanas. A ocorrência da dengue se faz mais expressiva nas classes mais
baixas da população, mas que, é, sobretudo dentro desta camada social, que se observam os
principais índices de letalidade decorrentes de complicações relacionadas à dengue.
É importante destacar o papel da infraestrutura urbana no combate às doenças
infecciosas-parasitárias. Desde a pavimentação até o sistema de abastecimento de água, existe
uma relação direta entre a infraestrutura urbana e os indicadores de morbidades. De acordo com
a pesquisa de Características Urbanísticas do Entorno dos Domicílios, realizada pelo IBGE no
Censo 2010, têm-se os seguintes dados para o município:
Tabela 8: Análise da infraestrutura de saneamento disponível no município
Domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular
1.075 100,00%

Total de domicílios

947

88,09%

1.070

99,53%

Tinham banheiro ou sanitário e rede geral de esgoto ou pluvial

05

0,46%

Não tinham banheiro ou sanitário

05

0,46%

1.038

96,56%

Servidos pela rede geral de abastecimento de água
Tinham banheiro ou sanitário

Lixo Coletado
Fonte: Adaptado do IBGE, 2010.

A seguir, estão explicitadas as principais causas de óbitos em São Miguel do Gostoso
no ano de 2014. É importante ressaltar o percentual significativo de pessoas que sofrem com
doenças infecciosas e parasitárias, reflexo da situação em que se encontra o saneamento básico
municipal.
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Gráfico 16: Percentual de pessoas internadas no município em 2014 por tipo de morbidade.

17%

Lesões,
envenenamentos ou
causas externas
Doenças do aparelho
circulatório

17%

8%
8%

Doenças do aparelho
digestivo

25%

Doenças Infecciosas e
parasitárias

25%

Fonte: Adaptado do IBGE, 2014.

As doenças infecciosas e parasitárias de veiculação hídrica refletem as condições de
saneamento local. As principais são amebíase, giardíase, gastroenterite, febre tifoide e
paratifoide, hepatite infecciosa e cólera. Além disso, há aquelas que estão ligadas indiretamente
à água, tais como esquistossomose, ascaridíase, teníase, oxiuríase e ancilostomíase, além de
vetores transmissores, como o Aedes aegypti, responsáveis por enfermidades como dengue,
febre amarela e malária.
Tabela 9: Incidência das principais doenças relacionadas à falta de saneamento
Doença

2013

Cólera

0

0

0

0

0

0

0

Dengue

20

50

18

0

03

51

09

Doença de Chagas aguda

0

0

0

0

0

0

0

Esquistossomose

01

01

0

0

0

0

0

Febre amarela

0

0

0

0

0

0

0

Febre tifóide

0

0

0

0

0

0

0

Hepatite

0

01

0

0

0

0

02

0

0

0

Malária

2012 2011 2010

0
0
0
0
Fonte: Adaptado do DATASUS, 2019.

2009

2008 2007

É possível perceber que a dengue é a mais incidente das enfermidades. Tendo isso em
mente, é fácil perceber que além das medidas individuais já conhecidas, deve-se atentar para o
papel das instituições públicas, que devem ir muito além de palestras e inseticidas. É necessário,
por exemplo, assegurar condições ótimas de drenagem urbana em períodos chuvosos e realizar
disposição, coleta e destinação adequada dos resíduos sólidos a fim de eliminar os criadouros.
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Índice Nutricional da população Infantil de 0 a 2 anos
Com relação nutrição das crianças de 0 a 2 anos, têm-se que, nos últimos 10 anos
informados, segundo dados do DATASUS – Departamento de Informática do Sistema Único
de Saúde do Brasil, o número de crianças menores de 2 anos desnutridas tem diminuído,
conforme ilustrado no gráfico a seguir:
Gráfico 17: Crianças menores de 2 anos desnutridas em São Miguel do Gostoso
600
500
400
300
200
100
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fonte: SIAB – DATASUS, 2019.

A quantidade de crianças de 0 a 2 anos desnutridas e sua evolução ao longo dos últimos
10 anos informados é indicada no Quadro 12 a seguir:
Quadro 12: Quantidade de crianças de 0 a 2 anos desnutridas em São Miguel do Gostoso
Ano

Quantidade

2008
2009

94
108

2010

82

2011

66

2012

50

2013

35

2014

21

2015
23
Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informação de Atenção Básica – SIAB, 2019.

Descrição das Práticas de Saúde e Saneamento
As práticas de saúde e saneamento foram identificadas no município através da
realização dos eventos de mobilização social e visitas em campo, onde pôde se obter
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informações destas práticas sociais, as quais são determinadas por fatores econômicos ou de
mercado, culturais, religiosos ou políticos, regidas por normas e regras sociais, sendo de fato as
práticas sociais em suas vivências. Por boas práticas de saúde e saneamento entendem-se
aqueles procedimentos que propiciam a minimização dos riscos à saúde humana e ao meio
ambiente. Evidenciaram-se no município práticas relacionadas com a falta de saneamento
básico, que se constituem em motivo de preocupação da comunidade e que agravam os
problemas de saneamento básico existentes, tais quais:


Prática de queimadas na agricultura e queima de resíduos sólidos
(principalmente na zona rural);



Falta de educação ambiental da população;



Manuseio de resíduos sem a devida proteção;



Descarte irregular de resíduos de construção civil;



Esgotos lançados a céu aberto sem nenhum tratamento, causando proliferação
de vetores transmissores de doenças e mau cheiro;



Disposição final de resíduos sólidos, coletados pela Prefeitura Municipal, no
lixão (local inadequado);


4.7

Criação de animais (bovino, suíno e caprino) soltos, inclusive na zona urbana.

NATALIDADE E MORTALIDADE
A taxa de natalidade bruta representa a frequência com que ocorrem os nascimentos

em uma população. Quociente entre número de nascidos vivos durante o ano civil e a população
total, vezes 1000. Para São Miguel do Gostoso, esta taxa, segundo os dados do IBGE, para o
ano de 2010, foi de 13,03 nascidos vivos para cada 1000 habitantes.
Quadro 13: Nascidos vivos por ano de nascimento
Município 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
São Miguel
113
130
143
137
144
146
137
171
do Gostoso
Fonte: Adaptado de IBGE – Estatísticas de Registro Civil.

A taxa de mortalidade bruta representa a frequência com que ocorrem os óbitos em
uma população. Quociente entre número de óbitos ocorridos durante um ano civil e a população
total ao meio do ano civil, vezes 1000. Para São Miguel do Gostoso, esta taxa, segundo os dados
mais recentes do DATASUS, para o ano de 2010, foi de 4,15 mortos para cada 1000 habitantes.
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O número de óbitos por ano no município pouco variou na última década, tendo sido
contabilizados 24 óbitos por residência e 01 óbito por ocorrência para o ano de 2017, segundo
o DATASUS. Óbitos por residência são os óbitos contados segundo o local de residência do
falecido, enquanto os óbitos por ocorrência são os contados segundo o local de ocorrência do
óbito.
Quadro 14: Óbitos por residência e por ocorrência para o município de São Miguel do Gostoso
Óbitos por residência

Óbitos por ocorrência

Ano

Quantidade

Ano

Quantidade

2007

25

2007

19

2008

30

2008

20

2009

30

2009

12

2010

24

2010

12

2011

36

2011

18

2012

33

2012

18

2013

36

2013

24

2014

32

2014

16

2015

33

2015

27

2016

33

2016

27

24
2017
Fonte: DATASUS, 2019.

01

2017

A evolução da taxa de mortalidade bruta do município, segundo óbitos por residência
e óbitos por ocorrência é descrita no gráfico a seguir:
Gráfico 18: Taxa Bruta de Mortalidade em São Miguel do Gostoso
4,50

4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fonte: Adaptado de DATASUS, 2019.
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Quanto à mortalidade infantil, a esperança de vida ao nascer em anos infantil aumentou
significativamente, passando de 55,7 no ano de 1991 para 72,4 em 2010, conforme tabela a
seguir:
Quadro 15: Longevidade, Mortalidade e Fecundidade – São Miguel do Gostoso
Indicador

1991

2000

2010

Esperança de vida ao nascer (em anos)

55,7

64,3

72,4

Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos)

90,5

53,0

20,0

Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos vivos)

117,1

68,2

21,6

7,1

4,5

2,7

Taxa de fecundidade total (filhos por mulher)
Fonte: PNUD, IPEA, FJP, 2019.

O município reduziu a mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um
ano) de 90,5, a cada mil nascidos vivos, do ano de 1991 para 20,0 óbitos em 2010. Segundo o
Atlas Brasil (2013), com a taxa observada em 2010, o Brasil cumpre uma das metas dos
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, segundo a qual a mortalidade
infantil no país deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015, embora o município de São
Miguel do Gostoso tenha apresentado valores sempre acima dessa meta.
4.8

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH)
Conforme dados do IBGE, o índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM)

de São Miguel do Gostoso é 0,591, em 2010. O município está situado na faixa de
Desenvolvimento Humano Baixo (IDHM entre 0,500 e 0,599). De acordo com o Atlas Brasil
(2013), a dimensão que mais contribui para IDHM é a Longevidade, seguida de Renda e
Educação, com respectivamente 0,790, 0,588 e 0,468.
A seguir, ilustração desses crescimentos, conforme dados do Atlas Brasil.
Quadro 16: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – São Miguel do Gostoso
IDHM e componentes

1991

2000

2010

IDHM Educação

0,057

0,231

0,468

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo

2,81

12,16

33,64

% de 5 a 6 anos frequentando a escola

21,50

85,81

98,89

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental

4,58

26,26

75,86

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo

2,75

7,94

25,53
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% de 18 a 20 anos com ensino médio completo

3,40

7,35

20,82

IDHM Longevidade

0,511

0,655

0,790

Esperança de vida ao nascer (em anos)

55,66

64,28

72,39

IDHM Renda

0,356

0,431

0,558

Renda per capita (em R$)

73,31

117,20

257,10

Fonte: PNUD, IPEA, FJP, 2016.

Observa-se que, com base nos dados, houve crescimento do índice de desenvolvimento
humano na realidade do município, isso representa um avanço na melhoria da qualidade de
vida.
O município apresenta grande potencial de progresso socioeconomicamente, porém
encontra dificuldades mediante a pobreza e as desigualdades. Melhorar a qualidade de vida
humana dos seus habitantes é investir no crescimento e desenvolvimento do município.
Carvalho, Barros e Franco (2008) afirmam que a pobreza é um fenômeno
multidimensional, e na definição de seu conceito a dimensão da insuficiência de renda se
destaca como a mais importante, devido a dois fatores: é através dos recursos financeiros que o
indivíduo tem acesso aos meios necessários a manutenção do bem-estar. Embora a insuficiência
de renda seja destaque, não sendo o único, se faz necessário a elaboração de um indicador
escalar de pobreza.
O Indicador Escalar de Pobreza é a condição necessária e suficiente para a ordenação
de situações sociais alternativas, que sintetize todas as dimensões relevantes da pobreza. Toma
impulso com a criação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), pelo Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no início da década de 1990.
O Índice de Desenvolvimento Humano apresenta deficiência e três limitações são
apontadas pelos autores como as mais importantes, a saber:


A seleção arbitrária dos indicadores;



Esperança de vida ao nascer;



Taxa de analfabetismo;



Taxa de matrícula combinada;



Renda per capita.
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O IDH e seus similares não estão adaptados de modo a serem calculados para cada
família, em geral são estimados apenas para áreas geográficas.
Outra forma de abordar a questão da desigualdade e do desenvolvimento humano no
município é por meio da apropriação da renda por extratos da população. Conforme mostra o
quadro a seguir, enquanto os 20% mais pobres da população (1º quinto) apropriam-se de apenas
2,8% da renda gerada no município, os 20% mais ricos ficam com 53,8%.
Quadro 17: Renda média per capita por extrato populacional 2010 – São Miguel do Gostoso
Extrato populacional

Renda média per capita (R$)

1º quinto mais pobre

35,36

2º quinto mais pobre

95,70

3º quinto mais pobre

176,21

4º quinto mais pobre

285,91

5º quinto mais pobre
Fonte PNUD, Ipea e FJP, 2016.

690,78

Gráfico 19: Porcentagem de renda apropriada por extrato da população em 2010 – São Miguel
do Gostoso
3%
7%
14%

1º quinto mais pobre
2º quinto mais pobre
3º quinto mais pobre
4º quinto mais pobre

54%
22%

5º quinto mais pobre

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2016.

Além disso, de acordo com o estudo realizado pelo IBGE com pessoas de 10 anos ou
mais de idade no município, a renda apropriada por extrato da população, segundo a localização
do domicílio, indica que a maior parte da população da zona urbana não possui rendimentos,
assim como na zona rural.
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Quadro 18: Renda apropriada por extrato da população segundo a localização do domicílio
RENDA APROPRIADA POR EXTRATO (ZONA URBANA E ZONA
RURAL)
ZONA URBANA
Renda

Quantidade

%

Até 1/4 de salário mínimo

298

4,21

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo

267

3,77

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo

899

12,70

Mais de 1 a 2 salários mínimos

374

5,29

Mais de 2 a 3 salários mínimos

71

1,00

Mais de 3 a 5 salários mínimos

58

0,82

Mais de 5 a 10 salários mínimos

31

0,44

Mais de 10 a 15 salários mínimos

05

0,07

Mais de 15 a 20 salários mínimos

01

0,01

Mais de 20 a 30 salários mínimos

03

0,04

Mais de 30 salários mínimos

01

0,01

Sem rendimento

1.373

19,40

Total

3.381

47,78

Renda

Quantidade

%

Até 1/4 de salário mínimo

486

6,87

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo

401

5,67

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo

777

10,98

Mais de 1 a 2 salários mínimos

221

3,12

Mais de 2 a 3 salários mínimos

12

0,17

Mais de 3 a 5 salários mínimos

17

0,24

Mais de 5 a 10 salários mínimos

03

0,04

Mais de 10 a 15 salários mínimos

01

0,01

Mais de 15 a 20 salários mínimos

-

-

Mais de 20 a 30 salários mínimos

-

-

Mais de 30 salários mínimos

-

-

Sem rendimento

1.777

25,11

3.695
Total
Fonte: IBGE, CENSO 2010.

52,22

ZONA RURAL
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A estratificação da renda do município, em maio de 2019, de acordo com os dados do
cadastro do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome é apresentada a seguir:
Quadro 19: Estratificação da renda em São Miguel do Gostoso/RN em maio/2019
TOTAL DE FAMÍLIAS CADASTRADAS

2.020

%

Famílias cadastradas com renda per capita
mensal de R$ 0,00 até R$ 89,00

1.290

72,50%

Famílias cadastradas com renda per capita
mensal entre R$ 89,01 e 178,00

132

2,85%

Famílias cadastradas com renda per capita
mensal entre R$ 178,01 e ½ salário mínimo

358

12,64%

Famílias cadastradas com renda per capita
mensal acima de ½ salário mínimo

240

12,01%

TOTAL DE PESSOAS CADASTRADAS

6.575

%

Pessoas cadastradas em famílias com renda per
capita mensal de R$ 0,00 até R$ 89,00

4.244

74,46%

Pessoas cadastradas em famílias com renda per
capita mensal entre R$ 89,01 e 178,00

563

4,10%

Pessoas cadastradas em famílias com renda per
capita mensal entre R$ 178,01 e ½ salário
mínimo

1.239

13,66%

Pessoas cadastradas em famílias com renda per
capita mensal acima de ½ salário mínimo

529

7,78%

Fonte: SAGI, 2019.

4.9

PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO
O município de São Miguel do Gostoso possui um Plano Diretor Participativo

estabelecido pela Lei Complementar Nº 157, que entrou em vigor em 19 de dezembro de 2008.
Os itens mencionados no Plano Diretor que se relacionam direta ou indiretamente com o
saneamento básico municipal serão mencionados ao longo deste diagnóstico, de acordo com os
eixos do saneamento básico correspondente.
O município de São Miguel do Gostoso possui a Lei Complementar Nº 157, que entrou
em vigor em 19 de dezembro de 2008.
O Plano compreende os seguintes assuntos:


TÍTULO I: Princípios e Diretrizes.
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o CAPÍTULO I: Dos princípios.
o CAPÍTULO II: Das diretrizes.
o CAPÍTULO III: Dos conceitos.


TÍTULO II: Das políticas e dinâmicas socioeconômicas, dos serviços
essências e da mobilidade urbana.
o CAPÍTULO I:

Da política de desenvolvimento econômico

sustentável.
o CAPÍTULO II: Da política de mobilidade urbana.
o CAPÍTULO III: Da política de educação, saúde, cultura e lazer.
o CAPÍTULO IV: Da Macrozona de Proteção Ambiental Costeira MPAC
o CAPÍTULO V: Da Macrozona de Proteção Ambiental Florestal MPAF.


TÍTULO III: Dos instrumentos da política urbana e do desenvolvimento
sustentável.
o CAPÍTULO I: Dos instrumentos da política urbana e do
desenvolvimento sustentável.
o CAPÍTULO II: Do uso do solo e prescrições urbanísticas;



TÍTULO IV: Do sistema municipal de planejamento e gestão da política
urbana e ambiental.
o CAPÍTULO I: Das disposições gerais e objetivos.
o CAPÍTULO II: Das atribuições do poder público.
o CAPÍTULO III: Da participação e controle social.
o CAPÍTULO IV: Do conselho da cidade.
o CAPÍTULO V: Das audiências Públicas.
o CAPÍTULO VI: Do sistema de informações.



TÍTULO V: Das disposições finais e transitórias.

Através deste plano, o município visa alavancar o crescimento urbano de forma
sustentável socioeconomicamente, principalmente no âmbito do saneamento ambiental, do
sistema viário e da urbanização.
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4.10 HABITAÇÃO
A habitação se constitui direitos de todos, sendo assim, a moradia é condição
fundamental para a qualidade de vida dos indivíduos, pois é preciso entender a moradia
enquanto direito da população brasileira, conforme Art. 6º da Constituição Federal de 1988:
São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia,
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (grifos nossos)
(BRASIL, 2013).

Ainda com base na Constituição de 1988, título VII, capitulo II, artigos 182 e 183, que
trata da Política Urbana, essa questão foi reconhecida como tema de interesse nacional a partir
de três eixos: a função social da propriedade e da cidade; a gestão democrática da cidade; e o
direito à cidade e à cidadania.
Sendo assim, foi a partir da Carta Magna de 1988 que teve início a regulamentação
específica da política urbana e habitacional, hoje expressa no Estatuto da Cidade - Lei nº
10.257/2001, que traduz no seu conteúdo o reconhecimento à função social da cidade e da
propriedade imobiliária, oferecendo oportunidades para que os governos locais possam
combater a espoliação urbana através do reconhecimento das necessidades da população em
situação de vulnerabilidade social e econômica.
A seguir serão apresentados os dados sobre as condições de moradia da população de
São Miguel do Gostoso.
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Gráfico 20: Domicílios particulares – Condição de
ocupação
Alugado
2%

1% 6%
1%

15%
75%

Cedido por
empregador
Cedido por outra
forma
Próprio quitado
Próprio em
aquisição
Outra condição

Fonte: Adaptado de IBGE, 2010.

Os dados mostram que a maioria da população de São Miguel do Gostoso possui
moradia própria com 77%, enquanto uma minoria divide-se entre aluguel (6%), moradia cedida
(16%) e outros (1%).
Pode-se observar que, ainda na Constituição Federal, em seu artigo 23º que trata da
competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no inciso IX informase que, dentre outros deveres, estão promover programas de construção de moradias e a
melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.
De acordo com o IBGE no censo de 2010, o município de São Miguel do Gostoso
possuía um total de 2.201 domicílios, sendo 1.123 localizados na Zona Rural e 1.078
localizados na Zona Urbana.
Parte dos domicílios da área rural não possuem acesso à rede de água, esgoto e à coleta
de lixo, enquanto que na área urbana tem-se no mínimo à rede de água e a coleta de lixo. Outros
indicadores habitacionais quanto ao consumo de água, de energia elétrica e coleta de lixo são
apresentados abaixo:
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Quadro 20: Indicadores de Habitação de São Miguel do Gostoso
Indicador
% da população em domicílios com água encanada
% da população em domicílios com energia elétrica
% da população em domicílios com coleta de lixo
*Somente para população urbana
Fonte: Pnud, Ipea e FJP, 2019.

1991
1,70
90,33

2000
26,18
87,32

2010
88,21
99,84

-

95,81

96,08

Nesse tocante, percebe-se que houve um crescimento e, consequentemente uma
melhora nos serviços prestado à habitação. O número de domicílios com água encanada
aumentou de 1,70% no ano de 1991 para 88,21% no ano de 2010, algo altamente significativo.
Além da taxa de domicílios com energia elétrica que chegou à taxa de 99,84% no ano de 2010,
seguido de coleta com 96,08% no mesmo ano.
Já o IBGE, no tocante a água canalizada pela rede geral em 2010, informa que eram
2.197 domicílios. Com relação à quantidade de domicílios com abastecimento de poços, têmse 129 por poços na própria propriedade e 180 fora da propriedade. Totalizando 309 domicílios
abastecidos por poços (IBGE, 2010). Bem como, os que seguem:
Quadro 21: Tipo de abastecimento de água nos domicílios particulares permanentes – São
Miguel do Gostoso
Tipo de abastecimento de água

Domicílios particulares
permanentes

Rede Geral

2.197

Rio, açude, lago ou igarapé

-

Poço ou nascente – na propriedade

129

Poço ou nascente – na aldeia

-

Poço ou nascente – fora da propriedade

180

Poço ou nascente – fora da aldeia

-

Carro-Pipa

-

Água da chuva – armazenada em cisterna

-

Água da chuva – armazenada de outra forma

-

Outros

79
Fonte: IBGE, 2010.

Segundo dados do Censo de 2010, dos domicílios particulares permanentes que
possuíam banheiro exclusivo do domicílio, existiam 64 com fossa séptica; outros tipos somava
1.981 domicílios. Este número era bem menor para os domicílios que possuíam sanitários, como
pode ser observado no quadro a seguir:
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Quadro 22: Características sanitárias dos domicílios particulares permanentes – São Miguel do
Gostoso
Características sanitárias
Não tinham banheiro nem sanitário

Domicílios particulares
permanentes
36

Tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio
Tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio -esgotamento
sanitário - fossa rudimentar
Tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio -esgotamento
sanitário - fossa séptica
Tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio -esgotamento
sanitário – outro
Tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio -esgotamento
sanitário - rede geral de esgoto ou pluvial
Tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio -esgotamento
sanitário - rio, lago ou mar
Tinham banheiro - de uso exclusivo do domicílio -esgotamento
sanitário – vala
Tinham sanitário

2.045
64
1.981
116

Tinham sanitário - esgotamento sanitário - fossa rudimentar

-

Tinham sanitário - esgotamento sanitário - fossa séptica

1

Tinham sanitário - esgotamento sanitário – outro
Tinham sanitário - esgotamento sanitário - rede geral de esgoto ou
pluvial
Tinham sanitário - esgotamento sanitário - rio, lago ou mar
Tinham sanitário - esgotamento sanitário – vala

115
-

Fonte: IBGE, 2010.

O número de domicílios que não possuem destinação adequada para o esgotamento
sanitário merece grande atenção, tendo em vista um ambiente saudável e a erradicação dos
meios de disseminação de doenças.
Além disso, a pesquisa contempla diversas abordagens, como a ocupação, o
aparelhamento e a infraestrutura da casa, fornecendo informações detalhadas das condições das
habitações no município, conforme quadro a seguir.
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Quadro 23: Infraestrutura domiciliar em São Miguel do Gostoso
Informação

Rural

Domicílios particulares permanentes

1.123

1.078

2.201

Rádio

534

446

980

Televisão

959

994

1.953

Máquina de lavar roupa

61

290

351

Geladeira

961

997

1.958

Telefone celular

624

934

1.558

Telefone fixo

-

124

124

Microcomputador
Microcomputador - com acesso à
internet
Motocicleta para uso particular

-

194

194

-

118

118

350

250

600

Automóvel para uso particular

111

206

317

Alvenaria com revestimento

827

879

1.706

Alvenaria sem revestimento

76

171

247

Madeira aparelhada

06

-

06

Taipa revestida

128

15

143

Taipa não revestida

87

13

100

Madeira aproveitada

-

-

-

Palha

-

-

-

Outro material

-

-

-

-

-

Sem parede
Fonte: Adaptado do IBGE, 2010.

Urbano Total

Com relação à energia elétrica, a maior parte dos domicílios tinham energia, com
maior parcela da companhia distribuidora. A característica da energia elétrica fornecida em São
Miguel do Gostoso é: Baixa Tensão –380/220 v - Trifásico, estrela com neutro aterrado (3 fases
e neutro) e 220 v - Monofásico com neutro aterrado (fase e neutro). A concessionária
responsável pelo serviço de energia elétrica em São Miguel do Gostoso é a COSERN Companhia Energética do Rio Grande do Norte.
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Quadro 24: Existência de energia elétrica nos domicílios particulares permanentes – São Miguel
do Gostoso
Energia Elétrica

Domicílios particulares
permanentes

Não tinham

14

Tinham

2.187

Tinham – de companhia distribuidora

2.187

Tinham - de companhia distribuidora - com medidor

2.028

Tinham - de companhia distribuidora - com medidor - comum a
mais de um domicílio
Tinham - de companhia distribuidora - com medidor - de uso
exclusivo
Tinham - de companhia distribuidora - sem medidor

2.028
159

Tinham - de outra fonte

Fonte: IBGE, 2010.

Gráfico 21: Existência de energia elétrica em São Miguel do Gostoso
1%
7%
Tinham - de companhia
distribuidora - com medidor de uso exclusivo
Tinham - de companhia
distribuidora - sem medidor
Não tinham

92%

Fonte: IBGE, 2010.

Além destes dados, outro que reflete as condições socioeconômicas da população é a
taxa de ocupação por dormitório, apresentada a seguir:
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Tabela 10: Domicílio de acordo com a densidade de moradores por dormitório – São Miguel do
Gostoso
Domicílios particulares permanentes por densidade de moradores
por dormitório
Até 1,0 morador

483

De 1,0 a 2,0 moradores

1.037

De 2,0 a 3,0 moradores

547

Mais de 3,0 moradores

134

Fonte: Adaptado do IBGE, 2010.

De acordo com o IBGE (2010), a maioria dos domicílios particulares permanentes são
casas, totalizando 2.161 unidades. Considerando que a população em 2010 era de 8.670
habitantes, a taxa de ocupação por domicílio é de 4,0 pessoas.
A partir de pesquisa realizada no INCRA, com relação à estrutura fundiária, foi
possível determinar que o município não possui 06 projetos de assentamento: PA Antônio
Conselheiro, PA Arizona, PA Boa Esperança, PA Canto da Ilha de Cima, PA Ouro Branco, PA
Santa Fé.
O município conta com 573 estabelecimentos da agricultura familiar, segundo os
dados do Censo Agropecuário de 2006, realizado pelo IBGE. De acordo com Subsecretaria de
Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério do desenvolvimento Agrário a
SPOA/MDA, atualmente existem 1026 Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP de Pessoa
Física ativas no município. Essa declaração é utilizada como instrumento de identificação do
agricultor familiar para acessar políticas públicas, como por exemplo, o Programa Nacional de
Fortalecimento a Agricultura Familiar – PRONAF. Segundo o último censo do IBGE, o
município conta com 1.123 domicílios particulares permanentes na Zona Rural.
4.11 COMUNICAÇÃO
Os meios de comunicação são artifícios que permitem a troca de informações entre as
pessoas. E, com o tempo, foram se modificando de acordo com a nossa necessidade, tornandose mais eficazes. São essenciais para atividades que necessitam de respostas rápidas. Podemos

89

PMSB

DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO

nos comunicar por meio de telefones, e-mails, redes sociais, cartas, buscamos informações em
sites e blogs, dentre outros, levando em consideração os mais atualizados e acessados.
No município, através das visitas técnicas, foi identificado que não há no município
nenhuma rádio local. No referido município existem, também, vários veículos que visam à
informação ao cidadão daquela região através da internet e por meio de sons automotivos.
Um Portal público bastante utilizado é o portal da própria prefeitura do município, que
pode ser acessado através do endereço eletrônico “site.saomigueldogostoso.rn.gov.br”. Neste
portal, dentre outras funcionalidades, têm-se a divulgação de notícias, informações sobre as
secretarias, divulgação de processos licitatórios, acesso ao portal da transparência municipal,
divulgação de eventos e ações da prefeitura, disponibilização de documentos públicos, e
serviços aos funcionários municipais, como a emissão de contracheques.
Com relação aos serviços de telefonia móvel pessoal, o município conta com duas
empresas prestadoras deste serviço: Claro Telecom Participações S.A., TIM CELULAR S.A e
a Vivo S.A.
Quanto ao serviço de comunicação multimídia – Internet, a Anatel lista os seguintes
prestadores do serviço em São Miguel do Gostoso: CiaNet Provedor de Internet e MgNet
Informática e Serviços Ltda. Os canais locais e os canais de televisão aberto são InterTV Cabugi
– GLOBO, TV Tropical RECORD, TV Ponta Negra – SBT e todos com sinal retransmitido da
capital do estado.
Em São Miguel do Gostoso também existe uma prestadora de serviços de TV por
assinatura, a Sky. Quanto ao serviço postal, São Miguel do Gostoso dispõe-se de apenas uma
Agência dos Correios para atender toda a demanda da população do município.
Foi identificado e avaliado ainda no município o sistema de comunicação local como
um todo, analisando-se as formas de comunicação próprias geradas no interior do município e
sua capacidade de difusão das informações sobre o plano à população da área de planejamento.
Identificou-se na Zona Urbana a influência do site da prefeitura municipal.
Além disso, identificou-se também a influência de eventos específicos no município
que têm a capacidade de reunir uma grande quantidade de pessoas, sendo nestes eventos
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realizadas várias ações de comunicação referentes à eventos e acontecimentos no município,
estes eventos são:


Nas missas da Igreja Matriz, domingos, às 19:00h, em São Miguel do Gostoso.
Este é um momento importante para a divulgação de informações;



Em feiras livres realizadas as segundas-feiras, que reúne toda a população do
município;



E de uma forma geral tem-se sempre as escolas, demais igrejas, órgãos públicos,
praças, entradas da cidade e postos de saúde.

4.12 TRANSPORTE
Os meios de transporte, assim como a comunicação, evoluíram com o tempo e de
acordo com a necessidade da sociedade. Dessa forma, foram construídos meios de transportes
mais rápidos, mais seguros e que chegavam cada vez mais longe, sejam eles terrestres, aquáticos
ou aéreos.
Em acordo com as tendências mundiais pela busca por maiores facilidades na
locomoção, a população de São Miguel do Gostoso dispõe de várias formas de transporte,
estando demonstrada no quadro abaixo a quantidade de veículos motorizados registrados junto
ao Departamento Nacional de Transito – DENATRAN no ano de 2019.
Quadro 25: Veículos Registrados por tipo de Veículo
Tipos
Total

Número de veículos
2.215

Motocicleta

986

Automóvel

739

Caminhonete

190

Motoneta

82

Caminhão

34

Reboque

27

Ônibus

22

Micro-ônibus

09

Utilitário

30

Triciclo

02

Caminhão trator

0

91

PMSB

DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO

Camioneta

61

Ciclomotor

33

Semirreboque

0
Fonte: DENATRAN, julho de 2019.

Ao todo, o município possui um total de 2.215 veículos, sendo 986 do tipo motocicleta,
739 são automóvel, 190 caminhonetes, 82 motonetas e 34 caminhões. O restante é dividido em:
27 reboques, 22 ônibus, 09 micro-ônibus, 30 utilitários, 61 camionetas e 33 ciclomotores.
No que tange ao transporte intermunicipal, São Miguel do Gostoso ainda não possui
um terminal rodoviário, o que gera transtornos para população, pois não há uma estrutura
central para embarque e desembarque.
4.13 PAVIMENTAÇÃO
A caracterização da infraestrutura viária existente na região, quanto à existência de
pavimentação, é feita com base na pesquisa das características urbanísticas do entorno dos
domicílios, do Censo 2010, realizada pelo IBGE. Segundo a pesquisa, aproximadamente
59,72% dos domicílios possui algum tipo de pavimentação no seu entorno, enquanto 40,19%
não possui nenhum tipo de pavimentação.
Tabela 11: Caracterização do entorno dos domicílios em São Miguel do Gostoso
Características do entorno Existência de características do entorno Total

Pavimentação

642

59,72

Não existe

432

40,19

Sem declaração

01

0,09

Total

Calçada

327

Existe

76

7,07

Não existe

998

92,84

Sem declaração

01

0,09

Total

Meio-fio/guia

%

Existe

327

Existe

533

49,58

Não existe

541

50,33

Sem declaração

01

0,09

Total
Fonte: Adaptado do IBGE, 2010
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4.14 EIXOS DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO
O Plano Diretor de São Miguel do Gostoso é tido como o principal instrumento da
política de expansão urbana e desenvolvimento social, econômico, cultural e de proteção
ambiental do município. Este, por sua vez, abrange o município em sua totalidade, atuando na
definição e regulação dos seguintes assuntos: política de desenvolvimento do município,
políticas territoriais e urbanas setoriais, dinâmica de ocupação e apropriação do território, a
gestão democrática da cidade e do campo e o uso e ocupação do solo.
De acordo com o art. 16 do Plano Diretor do Município, os eixos estratégicos que
definem as diretrizes de expansão urbana e desenvolvimento territorial consistem em:
I. A consolidação da atividade turística com o disciplinamento da ocupação do território,
como fonte geradora de renda, ocupação de mão-de-obra e polarizadora do
desenvolvimento sócio-econômico focando o desenvolvimento do turismo sustentável,
de modo a:
a. Promover a guarda e o zelo dos bens naturais como atrativos turísticos, enfatizando
a melhoria da infra-estrutura de atendimento e serviços aos turistas e a implantação,
manutenção e gestão de espaços de proteção ambiental com condições de receber o
turismo ecológico.
b. Promover o potencial turístico através da divulgação dos atrativos naturais de
interesse turístico, da implantação de postos de informação e da implantação de
sinalização turística, eliminando as barreiras arquitetônicas, estabelecendo locais de
estacionamento, bem como incentivando a produção e comercialização do
artesanato local.
c. Estimular o desenvolvimento das atividades de lazer e esporte, através do
estabelecimento de áreas públicas destinadas a este fim nos projetos de loteamento
e, nos condomínios urbanísticos, a destinação de áreas públicas fora dos limites do
condomínio a serem doadas pelo empreendedor privado.
d. Proteger o meio ambiente natural e garantir a boa qualidade de vida da população
atendendo aos seguintes objetivos:
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1) conservar a cobertura vegetal e a paisagem natural;
2) controlar atividades poluidoras;
3) promover a utilização racional dos recursos naturais;
4) preservar e recuperar ecossistemas essenciais;
5) proteger os recursos hídricos.
II. A expansão e desenvolvimento urbano através do ordenamento do uso e ocupação do
solo evitando o processo de segregação sócio-espacial com oferta de áreas para
habitação popular nos vazios urbanos de áreas mais centrais, bem como a urbanização
e regularização fundiária de áreas ocupadas visando à inclusão social de seus habitantes,
assegurando, sobretudo, o cumprimento da função social da propriedade e ainda
propiciar:
a) o estabelecimento de programas direcionados a população de baixa renda.
b) que os imóveis objeto de retenção especulativa da terra sejam passíveis de
aplicação do imposto progressivo no tempo e do parcelamento, utilização e
edificação compulsória.
c) a criação de áreas especiais de interesse social nos locais onde haja ocupação
irregular na forma de assentamentos informais, bairros populares, vazios urbanos,
para fins de urbanização e regularização fundiária.
d) compatibilizar o potencial de crescimento do município, à capacidade de suporte
da infra-estrutura instalada e projetada, sobretudo quanto ao sistema viário,
abastecimento de água e fornecimento de energia elétrica, esgotamento Plano
Diretor Participativo de São Miguel do Gostoso Página | 16 sanitário, drenagem
urbana e pela oferta de demais equipamentos sociais necessários à população.
III. Integração e desenvolvimento sócio-econômico da zona rural, buscando a inclusão
social e redução das desigualdades espaciais entre a zona rural e urbana, elevando a
qualidade de vida da população, particularmente no que se refere à saúde, à educação,
à cultura, às condições habitacionais, à infraestrutura, aos serviços públicos e a sistema
viário que permita uma mobilidade eficiente, preservando as características de produção
primária relacionadas às atividades agro-familiares, atividade de pesca de interiores e
da pesca artesanal; a produção dirigida para atendimento às necessidades da população
residente e da atividade turística, objetivando:
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a) Criar mecanismos que visem à comercialização direta do produtor para o
consumidor;
b) Incentivar a produção de alimentos de baixo custo e de animais de consumo, de ciclo
de vida curta;
c) Estimular as pequenas propriedades compatíveis com o ambiente natural;
d) Propiciar a oferta dos serviços essenciais básicos;
e) Contribuir para a manutenção do estado de segurança alimentar e nutricional com o
estímulo à produção caseira e agro-familiar de alimentos essenciais, principalmente
a população de baixa renda.
4.15 PROJETOS DE PARCELAMENTO E URBANIZAÇÃO
O parcelamento do solo urbano tem por finalidade a ordenação do espaço urbano
destinado a habitação.
De acordo com o Art. 15 do Plano Diretor do município, são, dentre outras, diretrizes
da política ambiental, territorial e urbana do município: ordenar o uso e ocupação do solo
urbano e compatibilizar o uso e ocupação do solo com a proteção ao meio ambiente natural e
construído, reduzindo a especulação imobiliária e orientando a distribuição de infra-estrutura
básica e equipamentos no centro e aglomerados urbanos.
Além disso, o art. 27 apresenta o macrozoneamento e condiciona o uso e ocupação do
solo em seu território, dividindo a totalidade do município em: Macrozona de Proteção
Ambiental Costeira – MPAC II. Macrozona de Proteção Ambiental Florestal – MPAF.
4.16 ESTRUTURA COMUNITÁRIA
Postos de Saúde
Conforme informações coletadas, existem diversas unidades básicas de saúde no
município, sendo elas:
1. Posto de Saúde do Maceió – Centro – São Miguel do Gostoso;
2. Posto de Saúde dos Morros – Zona Rural – São Miguel do Gostoso;
3. Posto de Saúde de Serra Verde – Zona Rural – São Miguel do Gostoso;
4. Posto de Saúde dos Dourados - Centro – São Miguel do Gostoso;
5. Unidade Mista Dr. Ricardo Simione – Centro São Miguel do Gostoso.
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Figura 5: UBS dos Morros

Figura 6: UBS dos Dourados

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

Figura 7: UBS da Serra Verde

Figura 8: Unidade Mista Dr. Ricardo
Simione

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

Igrejas
O município de São Miguel do Gostoso apresenta diversos templos de religiões
distintas, conforme nas figuras a seguir:
Figura 9: Igreja Universal do Reino de Deus em
São Miguel do Gostoso

Figura 10: Assembleia de Deus em
São Miguel do Gostoso

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.
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Escolas
De acordo com os dados do Censo Escolar de 2018 do Ministério da Educação e
Cultura, no município têm-se 35 estabelecimentos de educação, entre escolas e centros. Os
estabelecimentos de educação se encontram listadas no quadro a seguir:
Quadro 26: Lista dos estabelecimentos de educação em São Miguel do Gostoso
Nº de
Ordem

Código
INEP

1

9

24051985
24051659
24051667
24051675
24075418

10

24285307

11

24051756
24051780
24051802
24051810
24051853
24068349
24051730
24075493
24075370
24072184
24052027
24051926
24078565

2
3
4
5
6
7
8

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Escola

Dependência
administrativa

Zona da
escola

EM ANTÔNIO CATARINA DA SILVA

MUNICIPAL

RURAL

EM ANTÔNIO SEVERIANO CÂMARA

MUNICIPAL

RURAL

EM AUTA DE SOUZA

MUNICIPAL

RURAL

CENTRO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES*

MUNICIPAL

URBANA

EM DE FAZENDINHA*

MUNICIPAL

RURAL

EM DE PRIMEIRO GRAU CORONEL ZUZA TORRES

MUNICIPAL

URBANA

ESCOLA ISOLADA RE REDUTO*

ESTADUAL

RURAL

EE DE SÃO MIGUEL DE TOUROS*

ESTADUAL

URBANA

EM DOUTOR RICARDO SIMIONE
EM PROFESSORA MARIA SOLIDADE COELHO DE
OLIVEIRA
EM ISABEL BARBOSA VIEIRA*

MUNICIPAL

RURAL

MUNICIPAL

RURAL

MUNICIPAL

RURAL

EM ISABEL NUNES TORRES

MUNICIPAL

RURAL

EE ISOLADA DE BAIXINHA*

ESTADUAL

RURAL

EM JOÃO FRANÇA

MUNICIPAL

RURAL

EM JOÃO TOMAZ DE OLIVEIRA

MUNICIPAL

RURAL

EM JOAQUIM PAULO DOS SANTOS

MUNICIPAL

RURAL

EM LEONARDO PEREIRA

MUNICIPAL

RURAL

EM MARGARIDA ALVES

MUNICIPAL

RURAL

EM MÁXIMO MARTINS

MUNICIPAL

RURAL

CRECHE MUNDO DA CRIANÇA I

MUNICIPAL

URBANA

CRECHE MUNDO DA CRIANÇA II*

MUNICIPAL

RURAL

CRECHE MUNDO DA CRIANÇA III*

MUNICIPAL

RURAL

CRECHE MUNDO DA CRIANÇA IV

MUNICIPAL

RURAL

CRECHE MUNDO DA CRIANÇA IX*

MUNICIPAL

RURAL

CRECHE MUNDO DA CRIANÇA VI*

MUNICIPAL

RURAL

CRECHE MUNDO DA CRIANÇA VII*

MUNICIPAL

RURAL

CRECHE MUNDO DA CRIANÇA VIII*

MUNICIPAL

RURAL

EE OLÍMPIA TEIXEIRA

ESTADUAL

URBANA

JI PEQUENO POOH*

PRIVADA

URBANA

EM PREFEITO JOSÉ AMÉRICO

MUNICIPAL

RURAL

EM PROFESSOR JOSÉ SOARES DO NASCIMENTO

MUNICIPAL

RURAL

EM PROFESSOR PAULO FREIRE

MUNICIPAL

RURAL
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Nº de
Ordem

Código
INEP

33

24284300
24051934
24081388
24051926

34
35

Escola

Dependência
administrativa

Zona da
escola

EM PROFESSORA ANA RIBEIRO BARBOSA

MUNICIPAL

URBANA

EM PROFESSORA SABINA EMÍLIA

MUNICIPAL

RURAL

JI UM PASSO PARA A VIDA

PRIVADA

URBANA

35
EM PROFESSOR JOSÉ SOARES DO NASCIMENTO
MUNICIPAL
(*) Esta escola não encontra-se em atividade e por isso, não possui dados do Censo Escolar.
Fonte: Censo Escolar, 2018.

RURAL

Associações
Segundo o Diário oficial dos municípios do Rio Grande do Norte, as associações
existentes no município são as listadas a seguir:
1-

ASSOCIAÇÃO BOA ESPERANÇA

LOCALIZAÇÃO: Boa Esperança, São Miguel do Gostoso/RN.
2-

ASSOCIAÇÃO SANTA FÉ

LOCALIZAÇÃO: Santa Fé, São Miguel do Gostoso/RN.
3-

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DA AGROVILA II DO PA CANTO DA

ILHA DE CIMA
LOCALIZAÇÃO: Canto da Ilha de Cima, São Miguel do Gostoso/RN.
4-

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ANTÔNIO CONSELHEIRO

LOCALIZAÇÃO: Antônio Conselheiro, São Miguel do Gostoso/RN.
5-

ASSOCIAÇÃO DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E JUSTIÇA SOCIAL

LOCALIZAÇÃO: Centro, São Miguel do Gostoso/RN.
6-

AE GOSTOSO ASSOCIAÇÃO DOS EMPREENDEDORES DE SÃO

MIGUEL DO GOSTOSO
LOCALIZAÇÃO: Centro, São Miguel do Gostoso/RN.
7-

ASSOCIAÇÃO COOPERTATIVA GOSTOSO RECICLA

LOCALIZAÇÃO: Centro, São Miguel do Gostoso/RN.
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Cemitérios
Existem três cemitérios no município, sendo um localizado na zona urbana e dois na
zona rural. Na zona rural, os cemitérios estão localizados na Baixinha dos Franças e no Morro
dos Paulos.
Figura 11: Cemitério Público Municipal de São Miguel do Gostoso– Zona Urbana

Fonte: INCIBRA, 2019.

Figura 12: Cemitério Público da comunidade
Baixinha dos Franças

Figura 13: Cemitério Público da comunidade
Morro dos Paulos

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

Dimensão Econômica e Principais Atividades
Conforme dados do IBGE (2016), o qual disponibiliza informações sobre o Valor
Adicionado (VA) a preços básicos, onde o cômputo do produto exclui o total de impostos, ou
seja, a produção gerada apenas em cada etapa do processo produtivo. Dessa forma, em São
Miguel do Gostoso, as atividades geradoras de renda são:
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Tabela 12: Valor adicionado bruto a preços correntes (R$ mil) em 2016
Agropecuária
Município

São Miguel
do Gostoso

Indústria

Serviços

Adm. Pública

Total

302.936,87

Valor (R$)

%

Valor (R$)

%

Valor (R$)

%

Valor (R$)

%

6.970,64

2,30

185.592,01

61,27

61.442,37

20,28

48.931,85

16,15

Fonte: Adaptado do IBGE, 2017.

Observa-se na Tabela 12 a importância da indústria e dos serviços na geração de renda
do município, representando, respectivamente, 61,27% e 20,28% do valor total do município.
Em terceiro lugar tem-se a participação da Administração Pública, com 16,15% e, por último e
de forma bem menos expressiva, tem-se a participação da agropecuária, com apenas 2,30%.
Em termos de infraestrutura, o município de São Miguel do Gostoso possui Delegacias
de Polícia Militar, Cartório, Centro de Cultura, agência dos correios, pousadas, equipamentos
sociais e esportivos, Ginásio de Esportes e Praça.
Atores e Segmentos setoriais estratégicos para mobilização social,
elaboração e implantação do plano
Os atores sociais e parceiros dos segmentos setoriais estratégicos foram identificados
através de visitas e reuniões com o comitê de coordenação, compondo, em sua maioria, todos
os órgãos municipais visitados e contatados, incluindo as secretarias de Administração,
Educação e Cultura, de Saúde, de Agricultura e Pesca, Obras e de Meio Ambiente, de Turismo
e comunicação e de Assistência Social. Além desses devem ser citados também os diretores de
escolas, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), SAAE e associações de
comunidades rurais, como por exemplo, a da comunidade Canto da Ilha de Cima I e II, que tem
notório empenho em relação às causas que envolvem questões sociais.
A equipe do PMSB teve forte colaboração por parte do município e dos representantes
deste, que ofereceram apoio, informações e estrutura para que seja possível a realização do
trabalho da equipe. Sendo assim, é importante afirmar que as Secretarias e representantes das
entidades estão sempre disponíveis para nos fornecer dados, informações acerca das suas
respectivas secretarias e do município.
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Outro elemento importante é o apoio por parte dos professores e profissionais da saúde,
uma vez que os mesmos serão um elo de divulgação e apoio nas mobilizações, estando presentes
nas ações de mobilização social conduzindo suas turmas.
Todo o planejamento de mobilização social necessita ser perpassado por atos
comunicativos, que constroem e fortalecem os laços entre os sujeitos que se envolvem no
processo.
Todos esses agentes e atores são de extrema importância não apenas para a
mobilização social, mas também para o processo contínuo de ações que se iniciam na
elaboração do PMSB e continuam durante a implantação do plano, para que este alcance seus
objetivos e metas traçados.

LEVANTAMENTO DA LEGISLAÇÃO E ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS
LEGAIS QUE DEFINEM AS POLÍTICAS NACIONAL, ESTADUAL E
REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO
A Lei 11.445/2007 estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para
a política federal de saneamento básico. Esta dá ênfase ao apoio à sociedade para a participação
e o exercício democrático do controle social, com vistas a contribuição para a universalização
do acesso à melhoria da qualidade e a máxima produtividade na prestação dos serviços de
saneamento.
Em seu art. 2º aborda que os serviços públicos de saneamento básico serão prestados
com base nos seguintes princípios fundamentais:
I - universalização do acesso;
II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e
componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à
população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia
das ações e resultados;
III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos
resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio
ambiente;
IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo
das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes, adequados
à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado;
V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais
e regionais;
VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação,
de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da
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saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de
vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante;
VII - eficiência e sustentabilidade econômica;
VIII - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento
dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas;
IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos
decisórios institucionalizados;
X - controle social;
XI - segurança, qualidade e regularidade;
XII - integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos
hídricos;
XIII - adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de água.

Consoante ao estabelecido na Lei, a existência de Plano Municipal de Saneamento
Básico (PMSB) consiste em uma das condições de validade dos contratos que tenham como
objetivo a prestação dos serviços de saneamento básico sendo o titular dos serviços a
responsabilidade de sua elaboração. O Plano é um instrumento norteador das tomadas de
decisões relativas ao saneamento em um horizonte de 20 anos, caracterizando-se como uma
importante ferramenta de gestão para o município.
Conforme abordado do Borja (2014), esta Lei do Saneamento finalizou um longo
período de indefinição do marco legal, inaugurando uma nova fase na gestão dos serviços
públicos de saneamento básico no País, tendo o planejamento assumido a posição central na
condução e orientação da ação pública.
Em se tratando do contexto estadual, a Política Estadual de Saneamento Básico do Rio
Grande do Norte, instituída pela Lei n° 8.485, de 20 de fevereiro de 2004, a qual também
instituiu o Sistema Integrado de Gestão do Esgotamento Sanitário e deu outras providências,
tem como princípio a oferta de serviço adequado de abastecimento de água e esgotamento
sanitário, cuja prestação deverá atender aos princípios da universalidade, regularidade,
continuidade, eficiência, atualidade e modicidade.
Esta lei tem como principais instrumentos: Plano Estadual de Saneamento Básico;
Fundo Estadual de Saneamento Básico; A compulsoriedade do uso das redes de abastecimento
de água e de esgotamento sanitário, quando disponíveis; A cobrança pelo uso das redes de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário.
O Estado do Rio Grande do Norte ainda não possui Plano Estadual de Saneamento
Básico.
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PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DE EFICÁCIA E
EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS E POLÍTICA DE RECURSOS
HUMANOS, EM ESPECIAL PARA O SANEAMENTO
A Lei 11.445/2007 traz em seu art. 9º que o titular dos serviços formulará a respectiva

política pública de saneamento básico, devendo, para tanto:
I - elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei;
II - prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente
responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua
atuação;
III - adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde pública,
inclusive quanto ao volume mínimo per capita de água para abastecimento público,
observadas as normas nacionais relativas à potabilidade da água;
IV - fixar os direitos e os deveres dos usuários;
V - estabelecer mecanismos de controle social, nos termos do inciso IV do caput do
art. 3o desta Lei;
VI - estabelecer sistema de informações sobre os serviços, articulado com o Sistema
Nacional de Informações em Saneamento;
VII - intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por indicação da entidade
reguladora, nos casos e condições previstos em lei e nos documentos contratuais.

De acordo com o art. 11 desta mesma Lei entre as condições de validade dos contratos
que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico está a existência
de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes desta Lei,
incluindo a designação da entidade de regulação e de fiscalização.
O município de São Miguel do Gostoso ainda não dispõe de Política de Saneamento
Básico, a qual deverá ser apresentado após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento
Básico. Assim, o município não possui um procedimento estabelecido para a avaliação dos
serviços de saneamento básico prestados, ou mesmo mecanismos identificados de participação
e controle social na gestão da política de saneamento.
5.2

REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO
Fundamental para a promoção da saúde e qualidade de vida da população, o setor de

saneamento básico, apesar de sua importância, durante muitos anos não teve um modelo
institucional definido, uma política especifica, um marco regulatório.
Assim, contratos de concessão ou convênios genéricos eram firmados e, quem prestava
o serviço, acumulava diversas funções como as de planejamento, execução de obras e definição
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das tarifas. Nesta situação, o poder concedente tinha pouquíssima ou nenhuma participação nas
decisões sobre a forma da prestação de serviço.
Depois de décadas de debates, propostas e projetos de lei, em 2007, foi sancionada a
Lei Federal nº 11.445, que estabeleceu as diretrizes nacionais e a política federal para o
saneamento básico. Esta nova legislação trouxe mudanças significativas para a prestação dos
serviços de saneamento, dentre elas a separação das funções de planejamento, regulação e
prestação dos serviços.
Agora, as referidas atividades deverão ser desempenhadas por atores diferentes: o
planejamento deve ficar a cargo do município, enquanto que a prestação dos serviços cabe a
um ente público municipal ou a uma concessionária pública ou privada.
Ainda de acordo com a nova Lei, a regulação e a fiscalização deverão ser executadas
por entidade independente, com autonomia administrativa, financeira e decisória, e com forte
capacitação técnica para esta finalidade.
Demonstrando um avanço, semelhante a estados como São Paulo, Rio de Janeiro,
Santa Catarina e o Distrito Federal, o Rio Grande do Norte possui agência reguladora atuando
na área do saneamento básico, a ARSEP-RN. A ARSEP-RN, além da área de saneamento
básico, também atua nas áreas de Energia Elétrica, Gás Natural, criada em 02 de março de 1999,
por meio da Lei de nº 7.463, alterada pela Lei nº 7.758 de 09/12/1999, e regulamentada pelo
Decreto nº 14.723 de 29/12/1999.
O município não possui um agente responsável pela regulação dos serviços de
saneamento básico. Sabendo da existência de uma agência reguladora no Estado, a ARSEP, o
município tem a possibilidade de contratar a referida agência ou criar uma agência reguladora
municipal ou intermunicipal, de forma consorciada com outros municípios.
5.3

POLÍTICA

DE

RECURSOS

HUMANOS

EM

ESPECIAL

PARA

O

SANEAMENTO
O município em sua legislação e atividades rotineiras prevê no Plano Diretor o acesso
ao saneamento ambiental com um direito de todos os munícipes. Atualmente os setores da

104

PMSB

DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO

prefeitura que ficam responsáveis pela área ambiental no município são a Secretaria de Obras
e Meio Ambiente.
Não há políticas tarifárias para os serviços de saneamento básico, exceto o sistema de
abastecimento de água na zona urbana. Observações sobre taxas estão a seguir detalhadas: A
população paga apenas taxa de água para o SAAE, conforme a emissão de conta de cobrança;
A prefeitura não cobra taxas relacionadas a gestão de resíduos sólidos; não há cobranças
relacionadas ao sistema de drenagem. Em relação ao esgotamento sanitário no município é
válido ressaltar que o município de São Miguel do Gostoso está vivenciando a transição do
sistema de esgotamento sanitário por soluções individuais para soluções coletivas em parte da
sede municipal por meio da implantação de uma rede de esgotamento sanitário. De modo que
para a parcela atendida pela rede de esgotamento sanitário será implantada a cobrança de uma
tarifa em função do volume de esgoto gerado enquanto que para a população que permanecerá
com o sistema de soluções de esgotamento sanitário individuais, as populares fossas, não há
cobrança de nenhuma tarifa.
Os serviços relacionados a saneamento básico do município são executados pelas
seguintes entidades:
Abastecimento de água: a captação, tratamento e abastecimento da zona urbana é
realizada pelo SAAE, tendo como manancial subterrâneo a captação em poços tubulares. O
SAAE não realiza o monitoramento e análise da qualidade da água. Na zona rural, as
comunidades são abastecidas pelo sistema de poços tubulares semelhantes ao da zona urbana,
nestes poços também não é realizado o monitoramento e análise da qualidade da água. As
comunidades Canto da Ilha I, Canto da Ilha II, Umburana, Angico de Fora e Paraíso contam
com sistema de dessalinização, porém nas comunidades de Canto da Ilha I e II os sistemas
encontram-se com funcionamento interrompido por problemas de técnico-operacionais. A
comunidade Canto da Ilha de Cima I recebe abastecimento emergencial de água por carro pipa
do Exército, administrado pela prefeitura de Pedra Grande.
Resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de limpeza pública: a coleta e destinação
final dos resíduos sólidos domésticos e comerciais (exceto serviços de saúde) é realizado por
funcionários da prefeitura.
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Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde: a coleta, tratamento e destinação final dos
resíduos sólidos de serviços de saúde são realizados por empresa terceirizada denominada
Stericycle. A Prefeitura não possui nenhuma forma de avaliação dos serviços prestados pela
Stericycle, nem controle de balança e nem destinação dos resíduos.
Resíduos sólidos perigosos e industriais: cada empresa é responsável pela sua gestão,
sendo fiscalizado pelo Órgão Ambiental Estadual. A Prefeitura não possui nenhum controle em
relação a estes dados. Os resíduos de Construção Civil e Demolição bem como os provenientes
do Saneamento Básico são de responsabilidade da Prefeitura.
Esgotos domésticos: sob a responsabilidade da Secretaria de Obras e Meio Ambiente
de São Miguel do Gostoso, mas não dispõe de serviços de esgotamento de fossas. O
esgotamento das fossas era realizado de forma individual e de acordo com o proprietário; é uma
prática comum cavar outro buraco e esgotar o resíduo; aqueles munícipes com melhores
condições financeiras contratavam o carro esgota fossa de Natal. Atualmente, com a
implantação da rede de esgotamento sanitário em parte da sede municipal, as casas estão sendo
progressivamente ligadas a rede e o esgoto está sendo destinado a ETE. Na área urbana que não
foi esgotada e na zona rural como um todo, segue o sistema anterior.
Drenagem urbana: o município não possui avaliação do seu sistema de drenagem. São
realizadas ações pontuais de limpeza de boca de lobo e varrição das sarjetas. A prefeitura não
possui nenhum sistema de avaliação da eficiência e eficácia destes sistemas.
Para desempenhar os serviços destes sistemas não são realizados treinamentos de
equipe e os serviços não abrangem toda a área do município, tendo em vista que há comunidades
rurais que utilizam a água do manancial subterrâneo sem o tratamento mínimo, em
desconformidade com a Portaria 2.914 do Ministério da Saúde, podendo acarretar em
problemas a saúde pública da população que a utiliza.
Nas comunidades rurais, de modo geral, foram registradas diversas reclamações da
população durante os eventos setoriais e visitas técnicas acerca da qualidade da água.
Problemas com o esgotamento também podem ser verificados. Conforme será
apresentado adiante, a maioria das soluções individuais adotas pelo município não são
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tecnicamente adequadas, não oferecendo o tratamento adequado ao efluente, o que pode
acarretar em contaminação do solo e do manancial subterrâneo, o mesmo utilizado para
abastecimento da população. Verifica-se a ausência de serviços de esgotamento de fossas, tendo
em vista os relatos da população de esgotamento das fossas por conta própria.
5.4

INSTRUMENTOS E MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE
SOCIAL NA GESTÃO POLÍTICA DE SANEAMENTO BÁSICO
Como instrumentos e mecanismos de participação e controle social efetivos no

município na Lei Complementar nº 157, de 19 de dezembro de 2008, que institui o Plano Diretor
em seu título III e capítulo V, estabelece as audiências públicas como um aspecto da gestão
democrática. Na gestão do saneamento básico não há instituído um Conselho Municipal de
Saneamento.
Há dois sistemas de informações sobre saneamento básico alimentado por diferentes
pessoas dentro da Prefeitura Municipal. O Departamento de Informática do Sistema Único de
Saúde do Brasil (Datasus) e o Sistema Nacional de Informações de Saneamento (SNIS) com
dados relativos ao sistema de saúde e de saneamento, coletados e enviados anualmente pelo
município.
5.5

MECANISMOS DE COOPERAÇÃO COM OUTROS ENTES FEDERADOS
PARA A IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO
O município de São Miguel do Gostoso é integrante do Consórcio Público

Intermunicipal de Saneamento Básico da Região do Mato Grande (CISMAG). Esse arranjo
institucional pactuado por onze municípios reflete a organização destes no CISMAG.
A criação do CISMAG visa à integração administrativa, econômica e social dos
municípios que o compõem, possibilitando assim o melhor gerenciamentos dos serviços de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de água pluviais e limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos.
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INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
A infraestrutura atual do sistema de abastecimento de água foi diagnosticada, em
conformidade com o TR da Funasa, considerando a avaliação dos sistemas existentes, sua
adequabilidade e eventuais problemas. Este diagnóstico irá incluir também a avaliação
completa da infraestrutura dos sistemas existentes nas áreas dispersas, as quais, para este
município, são compostas por áreas rurais.
Este documento contém a descrição dos sistemas de abastecimento de água atuais e
panorama da situação atual dos sistemas existentes, incluindo todas as estruturas integrantes;
Principais deficiências referentes ao abastecimento de água; Levantamento da rede hidrográfica
do município; Consumo per capita e de consumidores especiais; Informações sobre a qualidade
água; Análise e avaliação dos consumos por setores; Balanço entre consumos e demandas de
abastecimento de água na área de planejamento; Estrutura de consumo, tarifação e índice de
inadimplência; Organograma do prestador de serviço e descrição do corpo funcional; Receitas
operacionais e despesas de custeio e investimento; Indicadores operacionais, econômicofinanceiros, administrativos e de qualidade dos serviços prestados e caracterização da prestação
dos serviços.
Segundo a Portaria de Consolidação nº 5/2017, do Ministério da Saúde, o sistema de
abastecimento de água para consumo humano tem por definição “instalação composta por um
conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, desde a zona de captação até as ligações
prediais, destinada à produção e ao fornecimento coletivo de água potável, por meio de rede
de distribuição”.
Assim, o Sistema de Abastecimento de Água é formado por diversas unidades, sendo
elas: o Manancial (fonte onde se retira a água, como poços, rios regularizados ou não, represas,
etc.), a captação (equipamentos e instalações que retiram a água do manancial e a direciona a
adução), adução (transporte de água bruta e/ou água tratada; transportar água a pontos mais
distantes ou mais elevados ou para aumentar a vazão de linhas adutoras), tratamento (melhoria
das características qualitativas da água dos pontos de vista físico, químico, bacteriológico para
fins de consumo. Todo esse processo é realizado nas chamadas Estações de Tratamento de
Água); reservação (armazenamento da água para atender a diversos propósitos, como variação
de consumo e a manutenção da pressão mínima na rede de distribuição) e Rede de distribuição
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(condução da água para os edifícios, residências, indústrias, etc., por meio de tubulação
instaladas nas vias públicas) (Figura 14).
Figura 14: Fluxograma do Abastecimento de Água

Fonte: INCIBRA, 2019.

Para implantar um Sistema de Abastecimento de Água, é necessário um planejamento,
e que a sua concepção seja pensada considerando as peculiaridades de cada local e as
determinações das legislações vigentes. No caso de um Sistema Público de Abastecimento de
Água, o estudo de concepção deve ser norteado pela Norma Técnica NBR 12211, que fixa todas
as diretrizes, parâmetros e definições necessárias para o desenvolvimento do projeto de todas
ou qualquer uma das partes constituintes do sistema, que são a captação, adutora, estação de
tratamento de água, reservatórios e rede de distribuição.
6.1

LEGISLAÇÃO VIGENTE
Em nossa sociedade, as leis e normas têm importância fundamental para garantir

direitos e deveres de todos. Sendo assim, serão explanadas, a seguir, as legislações e normas
técnicas pertinentes ao sistema de abastecimento de água, incluindo Leis, Decretos, Portarias e
Resoluções.
Leis Federais
Quadro 27: Legislação Federal – Abastecimento de Água
TÍTULO
LEI FEDERAL Nº 11.445,
DE 5 DE JANEIRO DE 2007

LEI FEDERAL N° 9.433 DE
08 DE JANEIRO DE 1997

TEMA
Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis
nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de
21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528,
de 11 de maio de 1978; e dá outras providências.
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH, cria o Sistema de
Gerenciamento de Recursos Hídricos.
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TÍTULO
LEI No 9.984, DE 17 DE
JULHO DE 2000

LEI Nº 6.050, DE 24 DE
MAIO DE 1974
LEI Nº 6.938, DE 31 DE
AGOSTO DE 1981
DECRETO Nº 79.367 DE 09
DE MARÇO DE 1977
DECRETO Nº 5.440, DE 4
DE MAIO DE 2005

RESOLUÇÃO CONAMA
No 357, DE 17 DE MARÇO
DE 2005
RESOLUÇÃO CONAMA
Nº 396, DE 3 DE ABRIL DE
2008
PORTARIA Nº 1469, DE 29
DE DEZEMBRO DE 2000
PORTARIA
DE
CONSOLIDAÇÃO Nº 5, DE
28 DE SETEMBRO DE
2017

TEMA
Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas - ANA, entidade federal
de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, de coordenação
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e responsável
pela instituição de normas de referência nacionais para a regulação da prestação
dos serviços públicos de saneamento básico.
Dispõe sobre a fluoretação da água em sistemas de abastecimento quando
existir estação de tratamento.
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos
de formulação e aplicação, e dá outras providências.
Dispõe sobre normas e o padrão de potabilidade de água e da outras
providências.
Estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água
de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para
divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade da água para
consumo humano.
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 dá outras providências.
Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das
águas subterrâneas e dá outras providências.
Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e
vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de
potabilidade, e dá outras providências
Consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema
Único de Saúde.

A Lei Federal N° 9.433 de 08 de janeiro de 1997, institui a Política Nacional de
Recursos Hídricos – PNRH, cria o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Mediante
a implementação da PNRH, cabe ao município de São Miguel do Gostoso promover a
integração das políticas locais de saneamento básico, de uso, ocupação e conservação do solo
e de meio ambiente com as políticas federal e estadual de recursos hídricos.
O Art. 1° da Lei em questão, discorre sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos
que se baseia nos seguintes fundamentos:
I – a água um bem de domínio público;
II – a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;
III – em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo
humana e a dessedentação de animais;
IV – a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das
águas;
V – a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política
Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos;
VI – a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a
participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. (DO de 09/01/97,
página 470 1. Decreto 2.612/98).
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O Art. 2° aborda sobre os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos:
I – assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em
padrões de qualidade adequados aos respectivos usos;
II – a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte
aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável;
III – a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou
decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. (DO de 09/01/97, página 470 1.
Decreto 2.612/98).

A Lei Federal N° 9.984 de 17 de julho de 2000, dispõe sobre a criação da Agência
Nacional de Água – 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. Portanto, essa Lei estabelece as regras para a atuação, a estrutura
administrativa e as fontes de recursos da ANA.
Para estabelecer diretrizes nacionais para o saneamento básico, foi decretada a Lei
Federal N°. 11.445, no dia 05 de janeiro de 2007. Em seu Art. 3° é disposto que para efeitos
desta Lei, considera-se:
I – Saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações
operacionais de:
Abastecimento de água potável: abastecimento de água potável, constituído pelas
atividades, pela disponibilização, pela manutenção, pela infraestrutura e pelas
instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação
até as ligações prediais e os seus instrumentos de medição. (LEI FEDERAL, 2007) 1.

Com a necessidade em argumentar sobre a fluoretação da água em sistema de
abastecimento quando existir estação de tratamento, é decretado a Lei Federal N° 6.050 no dia
24 de maio de 1974.
Já no dia 31 de agosto de 1981, a Lei Federal N° 6.938, que dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras
providências, por meio de suas diretrizes orienta a ação dos Municípios no que se relaciona
com a preservação da qualidade ambiental e manutenção do equilíbrio ecológico, observados
os princípios da referida Lei.
Para discorrer sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o
seu enquadramento, bem como estabelecer as condições e padrões de lançamento de efluentes
e dá outras providências, foi estabelecida a Resolução Conama n° 357, em 17 de março de 2005.

1

Redação dada pela Medida Provisória Nº 868, de 27 de dezembro de 2018.
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Vale ressaltar que algumas considerações dessa Resolução foram alteradas pelas Resoluções nº
370, de 2006, nº 397, de 2008, nº 410, de 2009, e nº 430, de 2011, e complementada pela
Resolução nº 393, de 2009.
Com base na Resolução nº 357, é possível enquadrar os corpos d´água existentes no
município de São Miguel do Gostoso, de modo a facilitar a identificação dos mananciais que
podem ser utilizados para o abastecimento do consumo humano.
Já a Resolução Conama n° 396, no dia 07 de abril de 2008, aborda a classificação e
diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências. A
partir dessa resolução, as águas dos aquíferos do território de São Miguel do Gostoso podem
ser enquadradas, revelando ou não a necessidade de tratamento, para que elas possam ser
destinadas ao consumo doméstico.
A Portaria Federal N° 1.469, do dia 29 de dezembro de 2000, estabelece os
procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para
consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras providências. Ela define os deveres
e obrigações de cada esfera do poder, os quais a nível municipal são atribuídos à Secretaria
Municipal de Saúde, que passa a ser a entidade responsável pelo controle e vigilância da
qualidade da água no município, bem como pela divulgação das informações sobre a qualidade
da água e dos riscos à saúde associados.
Devido a necessidade de monitorar a qualidade da água destinada ao consumo
humano, em 28 de setembro de 2017 foi instituída a Portaria de Consolidação Nº 5, que em seu
anexo XX, dispõe sobre o controle e da vigilância da qualidade da água para consumo humano
e seu padrão de potabilidade. Os artigos a seguir, abordam algumas considerações importantes
da Portaria:
Art. 1° Ficam definidos os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da
água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Art. 2° Este Anexo se aplica à água destinada ao consumo humano proveniente de
sistema e solução alternativa de abastecimento de água.
Art. 3° Toda água destinada ao consumo humano, distribuída coletivamente por meio
de sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água, deve ser objeto
de controle e vigilância da qualidade da água.
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Art. 4° Toda água destinada ao consumo humano proveniente de solução alternativa
individual de abastecimento de água, independentemente da forma de acesso da
população, está sujeita à vigilância da qualidade da água.

Com base nessa Portaria é possível estabelecer planos de amostragem eficientes, que
possibilitem uma análise fidedigna da qualidade da água, uma vez respeitada a frequência
amostral e realizada a análise dos parâmetros estabelecidos.
O Decreto n° 79.367, de 09 de março de 1977, dispõe sobre normas e o padrão de
potabilidade de água e dá outras providências. No Art. 3°, do Decreto citado, é disposto que os
órgãos e entidades dos Estados, Municípios, Distrito Federal e territórios, responsáveis pela
operação dos sistemas de abastecimento público, deverão adotar, obrigatoriamente, as normas
e o padrão de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde.
Por conseguinte, no art. 4°, sempre que ficar comprovada a inobservância das normas
e do padrão de potabilidade estabelecidos, o Ministério da Saúde deverá comunicar a ocorrência
aos órgãos e entidades responsáveis, indicando as falhas e as medidas técnicas corretivas.
No art. 6°, do Decreto mencionado, as secretarias ou órgãos equivalentes, nas suas
áreas geográficas, se obrigam a manter um registro permanente de informações sobre a
qualidade da água dos sistemas de abastecimento público, bem como a fornecer ao Ministério
da Saúde, de acordo com os critérios por este estabelecidos, as informações de que trata este
artigo, notificando imediatamente a ocorrência de fator epidemiológico que possa estar
relacionado com o comprometimento da qualidade de água fornecida.
Para estabelecer definições e procedimentos sobre a qualidade da água e mecanismo
para divulgação de informação ao consumidor, foi sancionado o Decreto n°. 5.440, de 04 de
maio de 2005. Ele assegura ao consumidor o recebimento de informações mensais a respeito
de todos os aspectos envolvidos no sistema de abastecimento de água, incluindo-se os
resultados das análises dos parâmetros de qualidade da água e seus respectivos riscos à saúde,
além de informações sobre as características e problemas dos mananciais de captação de água
e os respectivos processos de tratamento de água, quando aplicados.
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Leis Estaduais
Quadro 28: Legislação Estadual – Abastecimento de Água
TÍTULO
LEI COMPLEMENTAR Nº
272, DE 3 DE MARÇO DE
2004

TEMA
Regulamenta os artigos 150 e 154 da Constituição Estadual, revoga as Leis
Complementares Estaduais n.º 140, de 26 de janeiro de 1996, e n.º 148, de 26
de dezembro de 1996, dispõe sobre a Política e o Sistema Estadual do Meio
Ambiente, as infrações e sanções administrativas ambientais, as unidades
estaduais de conservação da natureza, institui medidas compensatórias
ambientais, e dá outras providências.
LEI
ESTADUAL
Nº Dispõe sobre a Política Florestal do Estado do Rio Grande do Norte e dá outras
6.679/1995
providências
LEI ESTADUAL Nº 6.908, Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, e institui o Sistema
DE 01 DE JULHO DE 1996 Integrado de Gestão de Recursos Hídricos - SIGERH e dá outras providências
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE

LEI COMPLEMENTAR Nº 272, DE 3 DE MARÇO DE 2004. Regulamenta os artigos
150 e 154 da Constituição Estadual, revoga as Leis Complementares Estaduais n. º 140, de 26
de janeiro de 1996, e nº 148, de 26 de dezembro de 1996, dispõe sobre a Política e o Sistema
Estadual do Meio Ambiente, as infrações e sanções administrativas ambientais, as unidades
estaduais de conservação da natureza, institui medidas compensatórias ambientais, e dá outras
providências.
Essa Lei assegura que nos casos em que haja comprometimento de uma fonte de
abastecimento de água, o responsável pela contaminação deverá fornecer, imediatamente, fonte
alternativa de água potável para abastecimento da população afetada, no âmbito do Estado do
Rio Grande do Norte.
LEI ESTADUAL Nº 6.679/1995. Dispõe sobre a Política Florestal do Estado do Rio
Grande do Norte e dá outras providências. Essa é uma lei bastante relevante, pois um de seus
objetivos é promover a conservação dos recursos hídricos no Estado. Uma vez alcançado esse
objetivo, é possível ter fontes de abastecimento com água de qualidade nos municípios.
A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE em seu Capítulo
VI trata a respeito do meio ambiente e dos recursos hídricos, apresentando no art. 150 a seguinte
interpolação do texto da Constituição Federal de 1998:
Todos têm 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, e de harmonizá-lo, racionalmente,
com as necessidades do desenvolvimento sócio-econômico, para as presentes e futuras
gerações.
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Além disso, a CE do RN estabelece que compete ao Estado e Municípios promover
programas de melhoria das condições de saneamento básico, inclusive no meio rural, bem como
registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de exploração de recursos hídricos em seu
território.
LEI ESTADUAL Nº 6.908, DE 01 DE JULHO DE 1996. Dispõe sobre a Política
Estadual de Recursos Hídricos, e institui o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos
- SIGERH e dá outras providências. Através dos instrumentos previstos nessa Lei, torna-se
possível que os municípios do Estado alcancem os objetivos traçados, que são: planejar,
desenvolver e gerenciar, de forma integrada, descentralizada e participativa, o uso múltiplo,
controle, conservação, proteção e preservação dos recursos hídricos; assegurar que a água possa
ser controlada e utilizada em padrões de quantidade e qualidade satisfatórios por seus usuários
atuais e pelas gerações futuras.
Normas
De acordo com a ABNT ISO/IEC Guia 2 (2006), “a normalização proporciona
importantes benefícios, melhorando a adequação dos produtos, processos e serviços às
finalidades para as quais foram concebidos, contribuindo para evitar barreiras comerciais e
facilitando a cooperação tecnológica”.
Desta forma, corroborando com os critérios estabelecidos pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas, são apresentadas, no Quadro a seguir, as normas técnicas concernentes ao
sistema de abastecimento de água, que devem ser observadas mediante a realização de ensaios
e análises para monitorar a qualidade da água, bem como durante a elaboração de Projetos de
Sistemas de Abastecimento de Água:
Quadro 29: Normas Técnicas relacionadas ao Abastecimento de Água
NORMA
NBR 10561
NBR 10739
NBR 12614
NBR 12619
NBR 12620
NBR 12642
NBR 12621
NBR 13404
NBR 13405

ANO DA
PUBLICAÇÃO
1988
1989
1992
1992
1992
1999
1992
1995
1995

TEMA
Determinação de resíduos sedimentáveis na água.
Determinação de oxigênio consumido na água.
Determinação da demanda bioquímica de oxigênio (DBO) na água.
Determinação de nitrito na água.
Determinação de nitrato na água.
Determinação de cianeto total na água.
Determinação de dureza total na água.
Determinação de resíduos de pesticidas organoclorados na água.
Determinação de resíduos de pesticidas organofosforados na água.
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NBR 13406
NBR 13407
NBR 12213

ANO DA
PUBLICAÇÃO
1995
1995
1992

NBR 12216

1992

NBR 12212

2017

NBR 12211

1992

NBR 12214

1992

NBR 12217

1994

NBR 12218
NBR 12244

2017
2006

NORMA

6.2

CARACTERIZAÇÃO

TEMA
Determinação de resíduos de fenoxiácidos clorados na água.
Determinação de trihalometanos na água.
Projeto de adutora de água para abastecimento público.
Projeto de estação de tratamento de água para abastecimento
público.
Projeto para captação de água subterrânea.
Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento de
água.
Projeto de sistema de bombeamento de água para abastecimento
público.
Projeto de reservatório de distribuição de água para abastecimento
público.
Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público.
Construção de poço tubular para captação de água subterrânea

E

DIAGNÓSTICO

DA

INFRAESTRUTURA

DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO
De acordo com a Lei nº 11.445/2007, o abastecimento de água potável é constituído
pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias para o abastecimento público,
compreendendo desde a captação até as ligações prediais e os seus instrumentos de medição.
Assim, este capítulo tem o objetivo apresentar o diagnóstico do serviço de
abastecimento público de água no Município de São Miguel do Gostoso/RN, contemplando os
aspectos técnicos, de gestão, de prestação do serviço e de percepção da população.
Cabe destacar que o município não apresenta um Plano Diretor específico para o
Abastecimento de Água, mas sim, um Plano Diretor Municipal Participativo. Este tem como
princípio fundamental: a proteção do patrimônio ambiental visando às garantias que conferem
cidadania e oportunidades de uma vida saudável para as atuais e futuras gerações o uso racional
dos recursos naturais para o alcance do desenvolvimento sustentável do município e a
delimitação dos deveres, direitos e obrigações de ordem pública e privada concernentes à
consecução desses objetivos.
De acordo com o art. 15, inciso XVII do Plano Diretor, entre as diretrizes da política
ambiental, territorial e urbana do município está a instituição de mecanismos de democratização
do acesso a água e a terra. O art. 16, entre os eixos estratégicos que definem as diretrizes de

116

PMSB

DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO

expansão urbana e desenvolvimento municipal está a compatibilização do potencial de
crescimento do município, à capacidade de suporte da infraestrutura instalada e projetada,
sobretudo quanto ao sistema viário, abastecimento de água, entre outros.
Em relação a área especial de proteção hídrica dos mananciais superficiais e
subterrâneos o art. 45 estabelece que a área especial de proteção hídrica está subordinada a
parâmetros de controle ambiental dos recursos hídricos e alguns parâmetros urbanísticos
conforme o tipo de uso. Em parágrafo único estabelece que: “caberá ao município o
estabelecimento de parâmetros ambientais para o uso dos recursos hídricos fundamentados em
estudos que estabeleçam a capacidade de suporte do ecossistema hídrico municipal para
abastecimento de água e os limites máximos de explotação e de rebaixamento do lençol
freático”.
Abastecimento de Água da Zona Urbana
O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da zona urbana do Município de São
Miguel do Gostoso é operado e mantido pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de
São Miguel do Gostoso.
A água bruta é proveniente de uma bateria de poços localizados na zona urbana do
município. Alguns destes poços injetam água diretamente na rede, outros já destinam a água a
um reservatório elevado, que por gravidade, é distribuída à população.
Nos itens seguintes são descritas as informações referentes a infraestrutura de
abastecimento de água da zona urbana do município de São Miguel do Gostoso. Inicialmente,
para uma visão geral, é apresentado na Figura 15 o croqui do sistema integrado de
abastecimento de água que atende o município de São Miguel do Gostoso/RN, elaborado
conforme informações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).
Se faz necessário destacar que, atualmente, a execução do projeto de um Sistema
Adutor de Abastecimento de água para atendimento do município de São Miguel do Gostoso
está em fase de licitação.
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Figura 15: Croqui simplificado do sistema de abastecimento de água da zona urbana

Elaboração: INCIBRA, 2019.
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6.2.1.1 Prestação dos Serviços de Abastecimento de Água
O abastecimento de água da Zona Urbana de São Miguel do Gostoso é realizado pelo
Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Miguel do Gostoso.
O Corpo Funcional do SAAE no escritório local dispõe de um total de 05 funcionários
disponibilizados ao atendimento das demandas municipais, divididos com os seguintes cargos:
Quadro 30: Corpo funcional – SAAE São Miguel do Gostoso
CARGO

Nº DE FUNCIONÁRIOS

Bombeiros

04

Encarregado do Administrativo

01

TOTAL

05
Fonte: SAAE de São Miguel do Gostoso, 2019.

O SAAE de São Miguel do Gostoso não apresenta um estatuto ou normalização de
construção, operação e manutenção consolidado, seguindo apenas convenções próprias quanto
a operação básica do sistema (desligamento e acionamento de bombas, corte de ligações, entre
outros).
6.2.1.2 Levantamento da Rede Hidrográfica e Identificação de Possíveis
Mananciais Futuros
A área do município de São Miguel do Gostoso encontra-se totalmente inserida nos
domínios da Faixa Litorânea Norte de Escoamento Difuso (SERHID, 1998), apresentando
como principais corpos de acumulação as lagoas do Canto da Ilha, da Tábua e do Reduto
(CPRM, 2005). De acordo com CPRM (2005) não existem açudes com capacidade de
acumulação igual ou superior a 100.000m3.
Segundo o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte (PERH/RN)
(SERHID, 1998) as microbacias da Faixa a Faixa Litorânea Norte de Escoamento Difuso
apresentam uma área total de 5.736,40 km², o que representa cerca de 10,8% do território
estadual. Ainda conforme o Plano, não existem açudes cadastrados nas sub-bacias, então em
ensaios realizados na foz do rio Cumurupim, foram registrados uma vazão média de 0,45 m³/s
e área de drenagem de 943 km². A bacia denominada Faixa Litorânea Norte de Escoamento
Difuso é constituída por quatro sub-bacias independentes.
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Diante deste contexto, é de grande importância a preservação dos mananciais
superficiais e subterrâneos da Faixa Litorânea Norte de Escoamento Difuso como um todo,
garantindo a qualidade da água para abastecimento e preservação da biota local.
Existem alguns mananciais passíveis de exploração no entorno e inseridos no
município de São Miguel do Gostoso, principalmente os subterrâneos oferecem possibilidades.
Entretanto, é preciso estudar cada opção e efetuar projeções de demanda e oferta possíveis que
cada um pode suportar. Quanto aos mananciais, é fundamental analisar a sua capacidade de
fornecimento e projeção futura de nível, tendo em vista que a região pode ser afetada por longos
período de seca, o que pode comprometer o abastecimento futuro.
Quanto aos recursos hídricos subterrâneos, de acordo com relatório do Projeto
Cadastro de Fontes de Abastecimento de Água Subterrânea no Estado do Rio Grande do Norte
feito em 2005 pelo CPRM (Serviço Geológico do Brasil), no município de São Miguel do
Gostoso verificam-se dois domínios hidrogeológicos distintos: Domínio Hidrogeológico
Intersticial e no Domínio Hidrogeológico Karstico-fissural.
O Domínio Intersticial é composto de rochas sedimentares do Grupo Barreiras e dos
Depósitos Litorâneos. O Domínio Karstico-fissural é constituído dos calcários da Formação
Jandaíra (CPRM, 2005).
Ainda segundo dados do CPRM, no município de São Miguel do Gostoso existiam,
até o ano de 2005, um total de 115 pontos d’água, destes 02 poços escavados e 113 poços
tubulares, sendo que 66 (57%) encontravam-se em operação e 19 (17%) foram descartados
(abandonados) por estarem secos ou obstruídos. Um total de 48 pontos d’água destinavam-se
ao atendimento público, 66 ao atendimento particular e 01 ponto não teve a finalidade do
abastecimento definida. Em um levantamento divulgado mais recente, referente ao período
compreendido entre 1980 a 2017, foram contabilizados 21 poços no município de São Miguel
do Gostoso/RN, de acordo com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos
Hídricos (SEMARH).
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Figura 16: Localização dos principais reservatórios e hidrografia – São Miguel do Gostoso/RN

Elaboração: INCIBRA, 2019.
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6.2.1.3 Manancial utilizado para o abastecimento público
O Manancial de abastecimento público, conforme bem definido pelo Ministério do
Meio Ambiente (MMA), é a fonte de água doce superficial ou subterrânea utilizada para
consumo humano ou desenvolvimento de atividades econômicas. As áreas contendo os
mananciais devem ser alvo de atenção específica, contemplando aspectos legais e gerenciais.
De maneira geral, quanto à origem, os mananciais abastecedores são classificados em
Manancial Superficial, Manancial Subterrâneo, Manancial de Águas Meteóricas. O primeiro
consiste em toda parte de um manancial que escoa na superfície terrestre, compreendendo os
córregos, ribeirões, rios, lagos e reservatórios artificiais.
O Manancial Subterrâneo é a parte do manancial que se encontra totalmente abaixo
da superfície terrestre, compreendendo os lençóis freáticos, aquíferos, tendo sua captação feita
através de poços rasos ou profundos (tubular), galerias de infiltração ou pelo aproveitamento
das nascentes.
Os mananciais de águas meteóricas (chuva, neve e granizo) por serem naturais e
potabilizáveis podem ser admitidas, em condições especiais, nos serviços de abastecimento de
pequenos volumes (FUNASA, UFF, IBAM, 2016).
Para que o manancial seja considerado satisfatório sob o ponto de vista sanitário, ele
deve atender ao disposto na NBR 12216 e, para a proteção destes mananciais, sejam superficiais
ou subterrâneos, é essencial que existam coletas e tratamentos adequados de esgoto,
melhorando a qualidade da água e reduzindo a ocorrência de doenças de veiculação hídrica.
O manancial utilizado no abastecimento do município de São Miguel do Gostoso é do
tipo subterrâneo. De acordo com o CPRM (2005) o município inserido no Domínio
Hidrogeológico Intersticial e no Domínio Hidrogeológico Karstico-fissural. O Domínio
Intersticial é composto de rochas sedimentares do Grupo Barreiras e dos Depósitos Litorâneos.
O Domínio Karstico-fissural é constituído dos calcários da Formação Jandaíra.
Cabe destacar que a utilização de qualquer manancial para abastecimento público,
exceto águas meteóricas, está sujeita a Outorga, instrumento da Política Nacional de Recursos
Hídricos que tem o objetivo de assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água
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(FUNASA, UFF, IBAM, 2016). Para a exploração do manancial subterrâneo o SAAE não
dispõe de Outorga de Direito do Uso.
6.2.1.4 Captação de água bruta
A captação é a primeira unidade do sistema de abastecimento de água e o desempenho
de todas as etapas que vêm após a captação dependem do seu constante e bom funcionamento.
A concepção de uma unidade de captação deve considerar que não são admissíveis interrupções
em seu funcionamento.
As obras de captação de água são aquelas realizadas para coletar de modo adequado
as águas naturais de nascentes, represas ou depósitos subterrâneos (mananciais) e elas variam
de acordo com as condições locais, hidrológicas, topográficas e, para as águas subterrâneas,
também segundo condições hidrogeológicas.
No município de São Miguel do Gostoso, conforme já abordado, o abastecimento é
feito integralmente através de manancial subterrâneo. Conforme informações do operador local
a vazão dos poços apresenta uma média de 10 m³/h e profundidade média de 27 metros.
Tabela 13: Vazão média dos poços utilizados para abastecimento da zona urbana
Profundidade média
Fonte
Vazão média (m³/h)
Vazão média (l/s)
(m)
Poços
10
2,78
27
Fonte: SAAE (2019).

Na Figura 17 é apresentada uma visão geral da localização dos poços tubulares que
atendem o abastecimento de água da sede municipal.
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Figura 17: Localização dos Poços Tubulares que abastecem a Zona Urbana

Fonte: Adaptado de SAAE (2019).
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Na Tabela 14 são apresentados os poços tubulares localizados na zona urbana do
município, que são utilizados pelo SAAE para o abastecimento público, bem como a sua
identificação, localização, assim como o funcionamento, de acordo com as informações
fornecidas pelo operador local do SAAE.
Tabela 14: Vazões de produção e informações dos poços - zona urbana São Miguel do
Gostoso/RN
# POÇO

FUNCIONAMENTO

PT-02

LOCALIZAÇÃO
Rua das Caravelas - no interior da área da Delegacia de
Polícia
Av. dos Arrecifes

PT-03
PT-04
PT-05

Próximo a Av. dos Arrecifes
Interior do Campo de Futebol
Interior do Mini Campo

24h
24h
24h

PT-06

Interior da Escola Estadual Olímpia Teixeira

24h

PT-01

24h
24h

PT-08*

Cruzamento entre a Rua Lírios do Mar e a Rua dos
Dourados
Rua das Ostras

PT-09

Rua das Ostras

24h

PT-10

Rua das Ostras

24h

PT-11

Rua dos Camarões

24h

PT-12*

Rua dos Camarões

-

PT-13*
PT-14

Em frente à Escola Estadual Olímpia Teixeira
Praça da Rua Lírios do Mar

24h

PT-07

TOTAL

14
Fonte: SAAE (2019).

24h
-

24h

*Poços desativados.

Com essa vazão média de produção de 10 m³/h, se for considerado 24h/dia de captação
em todos os 11 poços em funcionamento, tem-se a capacidade de entregar 79.200 m³/mês, valor
bem superior ao demandado na zona urbana de São Miguel do Gostoso que é de 18.589,50
m³/mês (considerando a população de 4.131 habitantes relativa ao último censo do IBGE
(2010)).
Conforme pode ser verificado, os poços estão localizados muito próximo as
residências ou até mesmo no interior destas, bem como nos canteiros centrais das vias, tendo
em vista a grande especulação imobiliária dos últimos anos no município, e a sua rápida
urbanização.
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Do total de poços tubulares utilizados para o abastecimento público municipal dois
direcionam a água a um Reservatório Elevado (REL), os demais poços apresentam injeção
direta na rede.

Vale salientar que a injeção direta na rede, prática utilizada em sistemas que não dispõe
de reservatórios de distribuição, não é aconselhável, visto que pode resultar em alguns
problemas, dos quais são possíveis destacar: a saturação da rede de distribuição em
determinados horários, motivado pela diminuição do consumo de água, o qual pode levar a
criação de faixas de altas pressões que apresenta como consequência o surgimento de
vazamentos, o desperdício de produtos químicos e de energia elétrica, além do desgaste dos
equipamentos.
Conforme apresentado na Tabela 14, a captação ocorre 24h por dia em todos os poços
que são injetados diretamente na rede, bem como aqueles que direcionam água ao reservatório
elevado.
A seguir tem-se entre a Figura 18 e a Figura 31 a imagem de cada um dos cavaletes
dos poços.
Figura 18: Poço Tubular 01 (PT01)

Figura 19: Poço Tubular 02 (PT02)

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.
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Figura 20: Poço Tubular 03 (PT03)

Figura 21: Poço Tubular 04 (PT04)

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

Figura 22: Poço Tubular 05 (PT05)

Figura 23: Poço Tubular 06 (PT06)

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.
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Figura 24: Poço Tubular 07 (PT07)

Figura 25: Poço Tubular 08 (PT08) - desativado

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

Figura 26: Poço Tubular 09 (PT09)

Figura 27: Poço Tubular 10 (PT10)

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.
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Figura 28: Poço Tubular 012 (PT12) desativado

Poço Tubular 013 (PT13) - desativado

Fonte: INCIBRA, 2019.

Figura 29: Poço Tubular 14 (PT14)

Fonte: INCIBRA, 2019.
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Figura 30: Visão externa do Poço Tubular 11
(PT11)

Figura 31: Poço Tubular 11 (PT11)

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

Todos esses poços dispõem de um quadro de comando elétrico, localizado, em alguns
destes, adjacentes ao ponto de captação, ou quando o poço está alocado nos canteiros ou áreas
centrais das vias, o quadro de comando elétrico localiza-se no ponto de apoio mais próximo
(muro das residências, escolas, pontos comerciais, etc.) (Figura 32).
Figura 32: Quadro de comando elétrico –
localizado em um ponto de apoio próximo

Fonte: INCIBRA, 2019.
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Recomenda-se para todos os poços produtores a adequação a um sistema típico
composto pelas seguintes intervenções (NBR 12.244):
I.
II.

III.
IV.

V.
VI.
VII.

Recuperação das instalações existentes;
Construção de muro perimetral para isolamento do poço com área interna, com
limpeza da área estando livre de vegetação e animais, bem como pavimentação da área
interna;
Abrigo de quadro elétrico e demais equipamentos em casa de Bombas/Quadros com
boas condições de salubridade;
Instalação de equipamentos de instrumentação para vazão/pressão para controle de
exploração dos poços com fim de controlar o aparecimento de perdas durante a
produção;
Estrutura de proteção envolvendo o tubo de revestimento com no mínimo 15cm de
espessura e área mínima de 1,0m²;
Correção de injeção da produção de poços diretamente a rede. Conectando nesses
casos a produção diretamente a um reservatório de distribuição;
Cloração da água de poços que não passam por tratamento.
A seguir apresenta-se um quadro resumo indicando as melhorias necessárias em cada

um dos 14 poços utilizados para o abastecimento público da zona urbana de São Miguel do
Gostoso. Ressalta-se que a indicação com X faz referência ao item a ser adequado segundo
listagem acima estabelecida.
Quadro 31: Adequações necessárias para os poços utilizados para o abastecimento público da
zona urbana de São Miguel do Gostoso
Poços/Item

(I)

(II)

(III)

(IV)

(V)

(VI)

(VII)

PT-01

X

X

X

X

X

X

X

PT-02

X

X

X

X

PT-03

X

X

X

X

X

X

PT-04

X

X

X

X

X

X

PT-05

X

X

X

X

X

X

X

PT-06

X

X

X

X

PT-07

X

X

X

X

PT-08*

X

X

X

X

PT-09

X

X

X

X

PT-10

X

X

X

X

PT-11

X

PT-12*

-

-

-

-

PT-13*

X

X

X

X

PT-14

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

X

X

X

X

X

X
X
X
Fonte: INCIBRA, 2019.

X

-
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Nos poços tubulares, para extração da água subterrânea, são utilizados conjuntos motobombas submersos e, conforme o SAAE (2019), apresentam potências de 1,5 cv, 2 cv, 3 cv,
com um conjunto em cada poço, operando sem reserva. Ainda conforme informações do SAAE
(2019), atualmente a manutenção das bombas dos poços ocorre apenas de forma corretiva, não
existindo planos para manutenção preventiva.
Os poços tubulares PT-02, PT-06 e PT-10 requerem a manutenção corretiva
periodicamente, devido ao excesso de ferro no manancial, que acaba obstruindo a passagem da
água e perdendo a vazão, acontecimento popularmente conhecido como “capa rosa”.
De acordo com o levantamento do Idema (2018) de acordo com os dados da Secretaria
de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh/RN), no município de São
Miguel do Gostoso foram perfurados entre os anos de 1980 a 2017 um total de 21 poços.
Com base nas visitas técnicas realizadas e nos relatados da população, é possível
perceber que o número de poços públicos e particulares perfurados no município é superior a
este, sendo em sua maioria não registrado nos órgãos competentes e não regularizados. Destacase que o uso irregular de recursos hídricos estaduais é passível de multa e até embargo de obras,
construções e empreendimentos.
6.2.1.5 Adução de Água Bruta
A água captada nos poços tubulares PT-06 e PT-07 utilizam uma adutora de água bruta
para fazer a adução da água até o Reservatório Elevado, situado na Rua Ponta de Praia. De
acordo com informações dos operadores do SAAE, a partir do PT-06 a adutora apresenta um
diâmetro de 60mm, por uma extensão de 50m, ao conectar-se ao PT-07 a adutora passa a ter
um diâmetro de 110mm por uma extensão de 200m até o abastecimento do reservatório.
Foi identificado que existe apenas esta adução de água bruta no município, os demais
poços tubulares apresentam injeção direta na rede de abastecimento de água.
6.2.1.6 Tratamento de Água
O tratamento da água bruta não é realizado nos poços utilizados para o abastecimento
público no município.
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O tratamento da água é um conjunto de procedimentos físicos e químicos que são
aplicados para que esta fique em condições adequadas para o consumo, tem o objetivo de
melhorar sua qualidade, a partir da eliminação de impurezas que podem causar danos à saúde
humana.
A escolha do tipo de tratamento a ser empregado depende diretamente das análises de
parâmetros encontrados na água bruta. A Resolução do Conama nº 357/2005 define esses
parâmetros em função do enquadramento dos corpos d’água.
Destaca-se que de acordo com a Portaria de Consolidação n° 05/2017, do Ministério
da Saúde, toda água para consumo humano, fornecida coletivamente, deverá passar por
processo de desinfecção ou cloração.
As águas provenientes dos poços tubulares de abastecimento público são salobras2. De
acordo com o abordado pela população durante os eventos setoriais, nos reservatórios
domiciliares que armazenam a água proveniente do sistema de abastecimento público,
costumam verificar a sedimentação de partículas de coloração branca ou vermelha.
Estas partículas são provenientes, provavelmente, da captação de águas subterrâneas
ocorridas em terrenos antigos e aluviões – locais de baixada, apresentando ferro sob a forma de
bicarbonato ferroso dissolvido em água. Após ser pressurizada e ao entrar em contato com o
reservatório doméstico transforma-se em óxido férrico, que é um material insolúvel e precipita.
6.2.1.7 Reservação
A reservação é empregada para o acúmulo da água, com propósitos principais de
atender a variação do consumo, manter uma pressão mínima ou constante na rede e atender
demandas de emergências, em casos de incêndios, ruptura de rede, etc.
Sendo assim, de acordo com a NBR 12.217, que dispõe sobre as condições exigíveis
na elaboração de projeto de reservatório de distribuição de água para abastecimento público,
“Reservatório de distribuição é o elemento do sistema de abastecimento de água destinado a

2

De acordo com a definição dada pela Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, alterada pela Resolução
410/2009 e pela 430/2011, águas salobras são definidas como águas com salinidade superior a 0,5% e inferior a
30%.
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regularizar as variações entre as vazões de adução e distribuição e condicionar as pressões na
rede de distribuição”.
O consumo de uma comunidade está ligado a diversos fatores, como climas, hábitos
de higiene, qualidade da água, cobrança (água medida ou não) e, para uma mesma população,
o consumo varia de acordo com as horas do dia. É a chamada variação horária. Varia ainda,
conforme a época do ano. É a variação diária. Sendo assim, o reservatório de distribuição,
permite atender a essas variações.
A zona urbana do município de São Miguel do Gostoso conta com um Reservatório
do tipo Elevado (REL). O reservatório tem um volume útil de 100m³ e 18m de altura, localizado
na Rua Ponta de Praia, com coordenadas geográficas: 5° 7'36.18"S de Latitude e 35°38'11.46"O
de Longitude.
O REL é abastecido por dois Poços Tubulares, o PT-06 e o PT-07. Todo o sistema de
abastecimento é interligado, porém as áreas que são supridas com maior volume proveniente
do REL são: Rua dos Dourados, Rua Praia Mar, Rua Ponta de Praia, Rua dos Robalos, Rua
Guaracimbora.
O reservatório não possui sistema de macromedição, bem como não é feita a limpeza e
manutenção periodicamente, tendo em vista que a infraestrutura não apresenta a segurança
básica para o trabalho dos operadores.
Não há registro de programa de manutenção das demais estruturas hidráulicas, civis e
eletromecânicas. A Figura 33 apresenta a visão geral do REL da zona urbana do município.
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Figura 33: Visão Geral do
Reservatório Elevado na zona urbana
de São Miguel do Gostoso

Fonte: Google Earth, 2012.

De acordo com informações do SAAE, o reservatório não desempenha sua principal
função de regularização da variação do consumo e de manter uma pressão mínima ou constante
na rede. A água aduzida pelos poços para o reservatório apenas entra no reservatório e já é
destinado a distribuição na rede, não acumulando um volume no mesmo, iniciativa tomada pelo
SAAE tendo em vista que não atendia a demanda municipal.
Durante as visitas técnicas foi possível verificar que o REL apresenta fissuras,
infiltrações e armaduras expostas (Figura 34 e Figura 35), podendo comprometer seu
desempenho estrutural. Desse modo é necessário que seja realizado um estudo de avaliação das
patologias e estado de serviço para verificação da capacidade de utilização do reservatório.
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Figura 34: Reservatório elevado na
sede municipal – sinais de infiltração

Figura 35: Deterioração do concreto armado
com destacamento do cobrimento da
armadura

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

6.2.1.8 Redes de Distribuição
A rede de distribuição leva a água dos reservatórios ou das adutoras para os pontos de
consumo. Deve estar de acordo com a Norma Técnica NBR 12.218 que fixa as condições
exigíveis na elaboração de projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público.
De acordo com esta norma, a rede de distribuição consiste na “parte do sistema de
abastecimento formada de tubulações e órgãos acessórios, destinada a colocar água potável à
disposição dos consumidores, de forma contínua, em quantidade e pressão recomendadas”.
Não existe cadastro das redes de abastecimento de água municipal, além de
informações minimamente necessárias, o que acarreta em uma maior dificuldade para
sistematização dos dados do sistema de distribuição, a fim de apresentá-los neste diagnóstico.
De acordo com os operadores do SAAE, a rede de distribuição apresenta diâmetros
nominais (DN) de 80 mm e 60 mm (em sua maioria). O material da rede é o Policloreto de
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polivinila (ou policloreto de vinil), popularmente conhecido pela sigla PVC, destaca-se que não
há registro quanto a extensão total da rede de distribuição.
A zona urbana do município de São Miguel do Gostoso/RN, de acordo com
informações do SAAE (2019) não é abastecida em sistema de rodízio, assim, as redes de
abastecimento são atendidas 24h por dia, sete dias por semana, sendo apenas interrompido
quando ocorre a quebra dos equipamentos (especialmente as bombas submersas).
A população informou que no município há um sério problema relacionado ao grande
número de ligações na rede, onde o volume de água é insuficiente para o atendimento, tendo
em vista que não são demandados maiores volumes com o crescimento do número de ligações.
Tendo em vista que a distribuição da água não apresenta pressão suficiente para
abastecer os reservatórios residenciais, a população costuma construir reservatórios inferiores
e recalcar a água para o reservatório superior, e assim distribuir nos ramais para os pontos de
utilização.
Durante os eventos de mobilização social que subsidiaram a elaboração deste
Diagnóstico a população relatou que existem áreas no município que não possuem redes de
abastecimento de água, tendo em vista que ainda não foi feita a extensão da rede para
atendimento destas unidades. A população informou que aproximadamente dez ruas não
possuem redes de distribuição, e algumas destas foram listadas, à exemplo: final da Rua dos
Dourados, Rua dos Golfinhos, Rua Praia do Cardeiro, Rua Guaracimboras, Bairro Santo Cristo.
Muitas residências que não são atendidas pela rede de distribuição costumam fazer
ligações por conta própria as redes localizadas distantes de suas residências. Como o volume
de água é insuficiente, estas residências acabam por ficar com acesso precário ao serviço e o
SAAE evita de realizar a cobrança pelo uso da água por parte destes consumidores.
De acordo com o SAAE, nos períodos de festividades no município ou na alta estação,
ocasiões em que a população flutuante tem um grande aumento, e consequentemente, uma
grande demanda por água, o abastecimento a partir da bateria de poços tubulares públicos é
insuficiente, atendendo apenas as residências localizadas nas proximidades dos poços. Nesses
períodos se faz necessário a complementação do abastecimento por meio de carros pipa.
Durante os eventos setoriais a população informou que, diante das falhas no sistema
abastecimento público, as pessoas que apresentam maior poder aquisitivo realizam a perfuração
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de poços tubulares privados para o seu próprio abastecimento, prática esta também utilizadas
por estabelecimentos que apresentam grandes demandas por água, como as pousadas, hotéis,
hostel, resorts, etc.
Tendo em vista que esta é uma prática recorrente no município, se faz necessário a
regulação desta perfuração dos poços. O artigo 7º do Decreto nº 13.283/1997 estabelece ser
dispensável a outorga para captação de água subterrânea, cuja vazão de exploração
recomendada não exceda a 1.000 l/h (mil litros por hora). Já o artigo 2º da Resolução nº
012/2012 do CONERH estabelece que, sem prejuízo de outras licenças exigíveis, estão
dispensadas de licença de obra hidráulica as seguintes obras: poços no aquífero cristalino; e
poços amazonas e cacimbões.
Cabe destacar que a dispensa da licença não exime o empreendedor da obrigatoriedade
de cadastro dos poços junto ao Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte
– IGARN.
6.2.1.9 Consumo per capita e de consumidores especiais
Tendo em vista que não há instrumentos que permitam monitorar a população total
atendida com abastecimento de água, o volume de água consumido e o volume de água
exportado, não foi possível calcular o consumo médio per capita de água para a zona urbana
do município de São Miguel do Gostoso.
De acordo com a literatura a faixa de consumo recomendada para localidades com
populações entre 5 mil e 10 mil habitantes, como é o caso do município, varia entre 110 a 160
l/hab.dia. Para atendimento de toda a população do município, adotando um consumo médio
per capita 150l/hab.dia e uma população de 9.531 habitantes (IBGE, 2018) necessitariam ser
disponibilizados volumes da ordem de 42.889,50 m³/mês para atendimento da demanda.
É necessário destacar que, devido à baixa pressão de água na rede para atendimento
dos reservatórios elevados das residências, a população tem o hábito de construir reservatórios
inferiores e assim recalcar para o reservatório superior. Não há registro quanto ao volume
padrão destes reservatórios.
De acordo com a definição de Consumidor Especial da NBR 12.211 - Estudos de
concepção de sistemas públicos de abastecimento de água, os consumidores especiais são
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aqueles que devem ser atendidos, independentemente de aspectos econômicos relacionados ao
seu atendimento. Neste contexto têm-se escolas, hospitais, estabelecimentos do corpo de
bombeiros, etc. como consumidores especiais.
Não foram informados pelo SAAE a existência de consumidores especiais, bem como
as Secretarias Municipais nos outros sistemas existentes.
É possível estimar o consumo de acordo com valores pré-estabelecidos em bibliografia
para consumidores especiais do município. Utilizou-se os consumos de 250 l/dia por leito para
hospitais e casas de saúde e o consumo per capita de 50 l/dia para escolas, de acordo com o
Manual de Instalações Hidráulicas e Sanitárias (Macintyre Josep Archibald). O número de
alunos considerado nas estimativas é referente ao ano de 2018, apresentado no diagnóstico
social. O consumo no município de São Miguel do Gostoso em sua totalidade para estes
estabelecimentos é estimado de acordo com o quadro abaixo:
Quadro 32: Consumo estimado para consumidores especiais
Consumo estimado
Consumo Estimado
Consumidor Especial
Unidades
por unidade
total (m³/ano)
(L/dia)
Número de Leitos
07
250
638,75
Número de Alunos
2.789
50
50.899,25
Fonte: INCIBRA, 2019.

6.2.1.10 Análise de Perdas
O cenário brasileiro de perdas de água no setor de saneamento é bastante problemático,
uma vez que a média brasileira de perdas de água é de aproximadamente 40%, incluindo perdas
reais e aparentes, mas em algumas empresas de abastecimento de água, essas perdas superam
60%. O elevado índice de perdas de água reduz o faturamento das empresas e,
consequentemente, sua capacidade de investir e obter financiamentos. Além disso, gera danos
ao meio ambiente na medida em que obriga as empresas de abastecimento de água a buscarem
novos mananciais.
As perdas de água no Rio Grande do Norte estão na faixa de 49,8%. No município de
São Miguel do Gostoso não há informações relativas ao volume de água produzido, consumido,
tratada importado, volume de serviço e extensão da rede de água, dados que permitiriam o
cálculo do índice de perdas na distribuição e do índice bruto de perdas lineares.
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Em abastecimento de água, as perdas hídricas são classificadas em Perda de Água
Aparente e Perda de Água Real. A “perda de água física” ou “real” é a que acontece quando o
volume inicial de água disponibilizado no sistema de distribuição pelas operadoras de água é
desperdiçado durante o processo de distribuição. Essas perdas físicas acarretam em grande
desperdício de recursos hídricos, que já se encontra escasso, e também problemas de saúde
pública, uma vez que os vazamentos e extravasamentos podem facilitar a contaminação da água
pela entrada de agentes nocivos na tubulação.
A “perda de água comercial” ou “aparente”, apesar da distribuição de água atingir o
consumidor final, o produto não é cobrado adequadamente tanto por problemas técnicos na
medição dos hidrômetros quanto por fraude do consumidor.

Consumos não medidos faturados (estimados)

Consumos medidos não faturados (usos próprios, caminhão-pipa, etc.
Consumos não medidos, não faturados (corpo de bombeiros, favelas,
etc.)
Consumos não-autorizados (fraudes e falhas de cadastro)
Perdas Aparentes
Imprecisão dos medidores (macro e micromedição)
Vazamentos nas adutoras de água bruta e nas estações de tratamento de
água (se aplicável)
Vazamentos nas adutoras e/ou redes de distribuição
Perdas Reais
Vazamentos nos canais prediais até o hidrômetro
Vazamentos e extravasamentos nos aquedutos e reservatórios de
distribuição
Fonte: Tsutiya e Tardelli, Abastecimento de Água, 2004.
Consumos
Autorizados Não
Faturados

Águas Faturadas

Consumos medidos faturados (incluindo água exportada)

Águas Não-Faturadas

Consumos Autorizados

Consumos
Autorizados
Faturados

Perdas de água

Volume que Entra no Sistema

Quadro 33: Perdas de água no sistema

O monitoramento das perdas é de fundamental importância para que sejam traçadas
estratégias e ações corretivas e preventivas, com objetivo de reduzir as perdas reais e aparentes,
aumentando a oferta de água para a população e gerando maior faturamento para o prestador
do serviço.
6.2.1.11 Qualidade da Água distribuída
O Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, dispõe
sobre o controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de
potabilidade.
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O Art. 41 desta descreve que “os responsáveis pelo controle da qualidade da água de
sistema e solução alternativa coletiva de abastecimento de água para consumo humano devem
elaborar e submeter para análise da autoridade municipal de saúde pública, o plano de
amostragem de cada sistema e solução, respeitando os planos mínimos de amostragem”
expressos no Quadro 34 e Quadro 35.
O quadro a seguir mostra o de número mínimo de amostras e a frequência para o
controle da qualidade da água em sistema de abastecimento, para fins de análises físicas,
químicas e de radioatividade, em função do ponto de amostragem, da população abastecida e
do tipo de manancial.
Quadro 34: Número mínimo de Amostras e frequência para o controle da qualidade da água de
sistema de abastecimento, para fins de análises físicas, químicas e de radioatividade, em função
do ponto de amostragem, da população abastecida e do tipo de manancial
Saída do Tratamento
Parâmetro

Tipo de
Manancial

Número de
Amostras

Frequência

Cor
Turbidez e Cloro
Residual Livre (1)
Cloraminas(¹), Dióxido
de Cloro(¹)

Superficial

1

A cada 2h

Superficial

1

A cada 2h

pH e Fluoreto

Superficial

1

A cada 2h

Gosto e odor

Superficial

1

Trimestral

Cianotoxinas

Superficial

1

Produtos secundários da
desinfecção

Superficial

Dispensada a
análise

Semanal
quando n°
de
cianobactérias
20.000
células/mL
Dispensada a
análise

Demais parâmetros (3)(4)

Superficial ou
Subterrâneo

1

Semestral

Sistema de distribuição
(reservatórios e rede)
Número de
Frequência
Amostras
População Abastecida
<50.000 hab
10
Mensal
Conforme § 3º
do Artigo 41

Conforme § 3º
do Artigo 41

Dispensada a
Análise
Dispensada a
Análise

Dispensada a
Análise
Dispensada a
Análise

Dispensada a
Análise

Dispensada a
Análise

1(2)

Trimestral

1(5)

Semestral

Fonte: Ministério da Saúde, 2017.

NOTAS:
(1) Análise exigida de acordo com o desinfetante utilizado.
(2) As amostras devem ser coletadas, preferencialmente, em pontos de maior tempo de detenção da água
no sistema de distribuição.
(3) A definição da periodicidade de amostragem para o quesito de radioatividade será definida após o
inventário inicial, realizado semestralmente no período de 2 anos, respeitando a sazonalidade
pluviométrica.
(4) Para agrotóxicos, observar o disposto no parágrafo 5º do artigo 41.
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(5) Dispensada análise na rede de distribuição quando o parâmetro não for detectado na saída do
tratamento e, ou, no manancial, à exceção de substâncias que potencialmente possam ser introduzidas no
sistema ao longo da distribuição.

O Quadro 35 apresenta o número mínimo de amostras mensais para o controle da
qualidade da água de sistema de abastecimento, para fins de análises microbiológicas, em
função da população abastecida.
Quadro 35: Número mínimo de amostras mensais para o controle da qualidade da água de
sistema de abastecimento, para fins de análises microbiológicas, em função da população
abastecida
Parâmetro
Coliformes Totais
Escherichia coli

Saída do Tratamento
(Número de amostras por
unidade de tratamento)

Sistema de distribuição (reservatórios e rede)

Duas amostras semanais (1)

1 para cada 500 hab.

População Abastecida
5.000 a 20.000 hab.

Fonte: Ministério da Saúde, 2017.
NOTAS:
(1)
Recomenda-se a coleta de, no mínimo, quatro amostras semanais.
(2)
Indicador de eficiência de tratamento
(3)
Indicador de contaminação fecal.

Cabe destacar que, conforme abordado na Portaria de Consolidação nº 5/2017, em
sistemas ou soluções alternativas coletivas, que abastecem menos de 20.000 habitantes, apenas
uma amostra de Coliformes Totais, entre as amostras examinadas no mês, poderá apresentar
resultado positivo (presença em 100 mL).


Análises da Vigilância Sanitária Municipal

O Art. 12, inciso I, seção III, da Portaria de Consolidação nº 5/2017 aborda que
compete às Secretarias de Saúde dos Municípios exercer a vigilância da qualidade da água em
sua área de competência, em articulação com os responsáveis pelo controle da qualidade da
água para consumo humano. Neste artigo também é destacada a importância da execução das
ações estabelecidas no VIGIAGUA, consideradas as peculiaridades regionais e locais, nos
termos da legislação do SUS.
Cabe destacar que as informações relativas a qualidade da água destinada ao consumo
humano devem ser repassadas à população, bem como os riscos à saúde associados.
O município de São Miguel do Gostoso possui Vigilância Sanitária Municipal, porém,
não executa as ações estabelecidas no VIGIAGUA para o monitoramento da qualidade da água.
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Os últimos dados são relativos ao mês de agosto do ano de 2010, solicitados pela Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) e são apresentados na Tabela 15.
O SAAE de São Miguel do Gostoso não possui laboratório próprio, para realização
das análises de parâmetros físico-químicos, como turbidez, cor, cloro residual livre e pH, por
exemplo. Assim, as análises eram realizadas na Unidade de Laboratório Central de
Monitoramento de Águas, situado em Natal/RN.
Nas amostras de água distribuída foram analisados os seguintes parâmetros: Amônia
(mg/L), Ferro (mg/L), Nitrato (mg/L), Nitrito (mg/L), Cor aparente (uH), Turbidez (uT),
Sólidos Totais Dissolvidos (mg/L), Cloreto (mg/L), Dureza Total (mg/L), Fluoreto (mg/L),
Coliformes e Escherichia Coli.
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Tabela 15: Resultado das análises da água realizada no ano de 2010 – São Miguel do Gostoso/RN

Ponto de Coleta

Rua Bagre Caia
Coco
Escola Municipal
Coronel Zuza
Torres – Av. dos
Arrecifes
Rua dos Corais
Av. dos Arrecifes

Data do
Laudo

Zona

Sólidos
Nitrato
Cor
Dureza
Amônia Ferro
Nitrito
Turbidez
totais
Cloreto
Fluoreto
(mg/L)
Aparente
Total
Coliformes
(mg/L) (mg/L)
(mg/L)
(uT)
dissolvidos (mg/L)
(mg/L)
[≤
(uH)
(mg/L)
Totais
[≤ 1,5] [≤ 0,3]
[≤ 1,0]
[≤ 5]
(mg/L)
[≤ 250]
[≤ 1,5]
10,0]
[≤ 15]
[≤ 500]
[≤ 1.000]
Presença

E. Coli

04/08/2010 Urbana

0,0

0,13

1,6

0,00

56

5,77

40,54

17,66

15,33

0,10

Ausência

04/08/2010 Urbana

0,8

0,00

26,3

0,00

0,00

0,81

207,90

100,60

80,49

0,17

Ausência

Ausência

04/08/2010 Urbana

0,1

0,01

1,9

0,00

0,00

0,74

541,70

250,80

316,20

0,62

Presença

Ausência

04/08/2010 Urbana

0,0
0,00
34,9
0,00
11
1,22
235,10
66,56
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Gostoso, 2010.

100,60

0,20

Ausência

Ausência
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As análises não estão respeitando a periodicidade estabelecida na Portaria de
Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde, Anexo XX, não existe uma periodicidade
mínima que atenda ao estabelecido na portaria.
Analisando os dados obtidos, é possível verificar que em alguns dos pontos analisados,
foi identificada a presença de coliformes totais. O crescimento dessas bactérias na água
destinada ao consumo humano pode indicar que esta teve contato com matéria orgânica em
decomposição, ou simplesmente pode ser decorrente de sujeiras no recipiente de coleta ou ponto
de análise (reservatórios, torneiras, etc).
Ainda analisando os resultados da qualidade da água, é possível verificar alterações
nos valores de cor aparente na água distribuída, não permanecendo em conformidade com a
legislação em um ponto de controle. A cor indica a presença de substâncias dissolvidas na água,
assim como a turbidez, a cor é um parâmetro de aspecto estético de aceitação ou rejeição do
produto, sendo assim, indesejável ao abastecimento público. De acordo com a Portaria, o valor
máximo permissível de cor na água distribuída é de 15,0 uH.
A cor exerce influência na escolha do tipo do tratamento a que deve ser submetida a
água e sua variação obriga a alterar a dosagem dos produtos químicos usados na etapa de
clarificação.
Assim como a cor aparente, a Turbidez da água distribuída no município também
demonstrou alterações, estando acima do limite estabelecido pela portaria (até 5uT). A turbidez
é proveniente da presença de substâncias visíveis (partículas) em suspensão que interferem na
transparência da água. As matérias em suspensão são: sílica, argila, matéria orgânica finamente
dividida, plâncton e outros microorganismos. Assim como a cor, a turbidez também está
relacionada com fator estético, águas com altos valores de turbidez podem reduzir a eficiência
do tratamento e alterar o sabor e odor da água.
Foi possível identificar valores de nitrato acima do permitido na portaria em dois
pontos de amostragem. A presença de nitrato nas águas subterrâneas é causada, dentro outras
fontes, da lixiviação no solo dos efluentes urbanos, derivadas da falta de esgotamento sanitário
adequado, o que representa um risco iminente à saúde das populações.
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No município, atualmente, são utilizadas como solução individual para o tratamento
dos esgotos as fossas, em sua maioria, rudimentares, que não realizam o tratamento adequado
dos efluentes, que acabam infiltrando no solo, ou também exposto pelo extravasamento destas
fossas, provocando alterações na qualidade microbiológica das águas, sendo tal situação
especialmente crítica nas cidades em que existe uma elevada densidade populacional e,
portanto, alta taxa de produção de esgotos.
No município de São Miguel do Gostoso os poços tubulares estão localizados
próximos de fossas e sumidouros, o que compromete ainda mais a qualidade da água.


Análises do SAAE

O SAAE não realiza a coleta e análise da água distribuída a população.
6.2.1.12 Informações Comerciais
6.2.1.12.1 Análise de Ligações e economias

As ligações são os ramais prediais conectados à rede de distribuição de água e pode
estar ativa ou inativa. Em contrapartida, as economias são imóveis de uma única ocupação, ou
subdivisão de imóvel com ocupação independente das demais, perfeitamente identificável ou
comprovável em função da finalidade de sua ocupação legal, dotado de instalação privativa ou
comum para o uso dos serviços de abastecimento de água ou de coleta de esgoto. Por exemplo,
um prédio com 10 apartamentos, possui 01 ligação e 10 economias.
O SAAE não dispõe de informações relativas ao número de ligações por categoria
(residencial, comercial, pública, industrial), apenas registra um total de 1.400 ligações ativas de
água. Estas ligações não possuem micromedição.
6.2.1.12.2 Análise dos Volumes e Faturamento

O volume de água produzido é o volume de água disponível para consumo,
compreendendo a água captada pelo prestador de serviços e a água bruta importada, ambas
tratadas, cabe ressaltar que este valor pode incluir parte dele exportada para outros municípios
atendidos ou não pelo mesmo prestador de serviços.
O volume de água consumido é aquele consumido por todos os usuários,
compreendendo o volume micromedido e o volume estimado para as ligações desprovidas de
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aparelho de medição (hidrômetro). O volume faturado é o volume de água debitado ao total de
economias (medidas e não medidas), para fins de faturamento.
O SAAE não dispõe de informações relativas ao volume de água produzido,
consumido e faturado, assim não é possível realizar a análise dos volumes de faturamento.
6.2.1.12.3 Políticas Tarifárias

De acordo com o art. 19, da Lei 9.433, de 08 de janeiro de 1997, a qual institui a
Política Nacional de Recursos Hídricos, a cobrança pelo uso de recursos hídricos, um dos
instrumentos da Política, objetiva: “reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário
uma indicação de seu real valor; incentivar a racionalização do uso da água; e obter recursos
financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de
recursos hídricos”.
A Política Nacional de Recursos Hídricos institui que os Planos de Recursos Hídricos
devem conter diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Assim, o
Plano Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte possui, como um de seus
instrumentos, a cobrança pela água, seja ela superficial ou subterrânea. Por meio deste
instrumento, é possível conferir à água um uso racional e um valor econômico, disciplinando
assim o uso da água, visando o seu enquadramento de acordo com a sua classe de uso
preponderante.
Em seu art. 16, parágrafo segundo, a Política Estadual de Recursos Hídricos do RN
explicita os critérios para o cálculo do custo da água, incluindo os critérios sociais, e dispõe
sobre a delegação para regulamento dos procedimentos de implementação da cobrança. Temos
ainda, em seu §1º os procedimentos para implementação da cobrança pelo uso da água no
Estado, ocorrerão de forma gradual, de acordo com os condicionantes econômicos e sociais dos
usuários das águas.
A experiência em outros países mostra que a cobrança pelo uso de recursos hídricos,
mais do que instrumento para gerar receita, é indutora de mudanças pela economia da água,
pela redução de perdas e da poluição e pela gestão com justiça ambiental. Isso porque cobra-se
de quem usa ou polui. Sendo assim, esta cobrança pela água não deve objetivar apenas a geração
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de receita, mas deve, sim, incentivar os usuários a mudar seus padrões de consumo e valorizar
o recurso hídrico disponível.
A estrutura tarifária de uma empresa operadora de serviços é formada pela composição
dos seus diversos preços relativos, que se diferenciam entre si em função das quantidades
demandadas pelos consumidores.
Na zona urbana do município de São Miguel do Gostoso a cobrança é feita pelo SAAE,
que realiza a cobrança conforme a classificação do imóvel nas seguintes categorias:
Quadro 36: Estrutura Tarifária do SAAE - 2019
COTA
CRITÉRIO
VALOR DA TARIFA
BÁSICA
Até 60 m² de área
20 m³
R$ 11,14
construída
A partir de 60 m² de
25 m³
R$ 17,50
área construída
40 m³
R$ 37,00

CLASSE DE
CONSUMO
R1
R2
COMERCIAL

Fonte: SAAE, 2019.



Índice de Inadimplência

Segundo o dicionário Aurélio, a inadimplência consiste na falta de cumprimento de
um contrato ou de qualquer de suas condições; descumprimento. Aplicando esta definição ao
caso, a inadimplência diz respeito aos usuários do serviço de abastecimento de água, que não
realizaram o pagamento de sua conta de água, de modo que se caracteriza um usuário
inadimplente.
O valor da inadimplência apresentado a seguir referente ao município de São Miguel
do Gostoso foi informado por operadores locais do SAAE, e corresponde ao acumulado até o
mês de junho de 2019:
𝐼𝑛𝑎𝑑𝑖𝑚𝑝𝑙ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑆ã𝑜 𝑀𝑖𝑔𝑢𝑒𝑙 𝑑𝑜 𝐺𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑜 (𝑅$) = (200.000,00)
6.2.1.12.4 Análise das Despesas e Investimentos

As despesas e custos de operação, que são todos aqueles relacionados ao
funcionamento do sistema, as receitas operacionais e investimentos nos dão um panorama
econômico geral do SAAE no município de São Miguel do Gostoso.
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Até a data de entrega deste diagnóstico não foram disponibilizadas as informações que
permitissem a análise das despesas e investimentos do SAAE de São Miguel do Gostoso.
6.2.1.13 Principais deficiências do Sistema de Abastecimento de água da zona
urbana
Neste tópico são pontuadas as principais deficiências relacionadas com o SAA da zona
urbana de São Miguel do Gostoso, conforme informações coletadas por meio de visitas
técnicas, conversa com a população durante os eventos de mobilização social e coleta de dados
junto aos órgãos competentes tais como: SAAE, a Secretaria de Planejamento Urbano e Meio
Ambiente, Secretaria Municipal de Saúde, dentre outros.


Ausência de Outorga de Direto do Uso e cadastro dos poços perfurados

Conforme abordado no texto os poços utilizados para o abastecimento público não são
cadastrados junto ao IGARN, e também o SAAE não dispõe de Outorga de Direito do Uso para
a exploração do manancial. Destaca-se também a inúmera quantidade de poços perfurados no
município para uso particular que não apresentam controle quanto a exploração do manancial.


Áreas da zona urbana não atendidas pela rede de distribuição

De acordo com informações fornecidas pela população durante os eventos setoriais,
algumas ruas da zona urbana não apresentam redes de distribuição. Assim, a população
necessita recorrer a formas de abastecimento alternativas ou dividir as ligações com as
residências mais próximas que estão conectadas à rede.


Desconformidades com a Portaria de Consolidação nº 5/2017 do Ministério
da Saúde

Conforme diagnosticado anteriormente no item referente à Qualidade da Água, o
Sistema de Abastecimento de Água - SAA do município de São Miguel do Gostoso não atende
a recomendação da referida Portaria relacionado a frequência e diversos parâmetros analisados.
Com relação ao atendimento aos valores máximos permitidos estabelecidos, a água
tratada, nas análises realizadas no ano de 2010, apresentou valores de Cor Aparente, Turbidez
e Nitrato estavam em desacordo com o permitido.
Destaca-se ainda a ausência de tratamento da água distribuída a população.

149

PMSB

DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO



Inexistência de sistemas de reservação com adequada função

A reservação tem o objetivo de suprir as variações horárias de consumo, de forma a
assegurar a adequada pressurização do sistema de distribuição e garantir reservas de
emergência. A partir de um sistema de reservação a vazão de adução é constante ao longo do
dia, assim, as adutoras não precisariam ter a capacidade de transportar as vazões máximas
horárias de consumo, o que exige diâmetros maiores no seu dimensionamento para atendimento
das demandas.
Apesar de existir um reservatório elevado na zona urbana do município, o mesmo não
é utilizado com a sua função adequada, realizando apenas a injeção direta na rede através da
entrada e saída da água no reservatório, não armazenando um volume que equalize a
distribuição. A inadequação dos reservatórios deste tipo no município também pode prejudicar
o fornecimento de água em áreas de maior cota topográfica, tendo em vista que a pressão no
sistema é reduzida.


Estado de conservação das instalações

O estado de conservação de tubulações e conexões, em especial nas instalações do
reservatório, apresentam deterioração na estrutura, o que indica a necessidade de reparos e de
manutenção, bem como avaliação da estrutura quanto ao atendimento a população.


Pressão na rede insuficiente

A população local informou que em praticamente todas as áreas do município a
pressão na rede é insuficiente para o abastecimento das residências.


Poços com injeção direta na rede

A injeção direta na rede não é aconselhável visto que pode resultar em alguns
problemas, entre eles a saturação da rede de distribuição em determinados horários, devido à
diminuição do consumo de água, o qual pode levar a criação de faixas de altas pressões que
apresenta como consequência o surgimento de vazamentos, o desperdício de produtos químicos
e de energia elétrica, além do desgaste precoce dos equipamentos.
Além disso, todos poços tubulares do sistema de abastecimento público do município
não passam por sistema de tratamento prévio a distribuição.
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Abastecimento de Água da Zona Rural do município de São Miguel do
Gostoso
O abastecimento de água da Zona Rural de São Miguel do Gostoso se dá de várias
maneiras, compreendendo como principais: Sistema Adutor Integrado do Boqueirão, por carro
pipa e poços tubulares. Independente da origem do abastecimento de água, muitas casas da zona
rural de São Miguel do Gostoso possuem cisternas e armazenam a água captada da chuva para
o consumo humano.
A seguir serão descritos, de forma geral, algumas fontes deste abastecimento e em
seguida serão especificadas as formas de abastecimento de cada comunidade rural.


Abastecimento por meio da Operação Pipa

O abastecimento de água da zona rural de São Miguel do Gostoso também é realizado,
por carros pipa, através da Operação Carro-Pipa (OCP) do Exército Brasileiro, porém foi
verificado que o cadastro da única comunidade atendida pelo sistema é através do município de
Pedra Grande.
A Operação Carro Pipa (OCP) é uma das ações do Programa Emergencial de
Distribuição de Água, e consiste na distribuição de água potável pelo Exército Brasileiro às
populações atingidas pela estiagem e seca na região do semiárido nordestino.
Por meio da Portaria Interministerial 1, de 25 de julho de 2012, o Ministério da
Integração Nacional (MI) e o Ministério da Defesa (MD) pactuaram mútua cooperação técnica
e financeira para a realização de ações complementares de apoio às atividades de distribuição
de água potável às populações atingidas. As atividades de cooperação compreendem a
distribuição complementar de água potável para consumo humano, preferencialmente por meio
de carros pipa e tratores-pipa, às populações rurais e urbanas atingidas pela estiagem, com
prioridade para os municípios que se encontram em situação de emergência ou estado de
calamidade pública, devidamente reconhecida pelo Governo Federal.
É válido ressaltar que é levado em consideração o percurso percorrido pelo carro-pipa
carregado, ou seja, entre o manancial ou ponto de captação e a localidade de abastecimento.
Assim, de forma resumida, os recursos empregados para abastecimento de água da rural de
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Pedra Grande (tendo em vista que é atendido por este município) pela Operação utilizam os
seguintes parâmetros:
a)
b)
c)
d)

Base de 20 litros de água/hab.dia;
Quantidade de pessoas atendidas na localidade;
Distância entre o manancial ou outra fonte de água até a localidade atendida;
Quantidade de carros-pipa e número de viagens para distribuição de água (quantidade
de “carradas”) necessária para o atendimento da população; e
e) Momento de Transporte – MT (tipo de estrada).
Após todo o processo de cadastramento, o abastecimento de água é autorizado, e passa
a seguir o cronograma, de modo que o “pipeiro” recebe um calendário com o fornecimento de
água que deverá executar em um determinado mês, no qual constam as localidades que o pipeiro
deverá atender naquele mês, a distância percorrida na carrada, assim como a quantidade de
carradas e os dias em que as mesmas ocorrerão.
Cada apontador recebe do 1º BEC o cronograma, que detalha os dias que aquela
localidade será contemplada com o abastecimento de água e junto recebe também uma
quantidade de tíquetes correspondente ao número de entregas de água, denominada carrada,
para os próximos trinta dias. O referido tíquete é o documento que comprova a entrega da água
pelo pipeiro naquela localidade, uma vez que compete ao apontador, ao receber a água em sua
cisterna, entregar ao pipeiro um tíquete mediante recibo.
Este abastecimento de água, de caráter emergencial, acontece de modo que toda a
população seja beneficiada, porém, não são todas as cisternas que são abastecidas. As cisternas
escolhidas são aquelas que possuem uma localização central e que possa atender ao maior
número de famílias possível. Por falta de informação, algumas vezes, a população acha que
apenas algumas famílias são beneficiadas e que as casas ao redor não têm direito à utilização
daquela água.
Outra reclamação muito presente é a relacionada à quantidade de água disponibilizada,
uma vez que a população diz não ser o suficiente. Porém, o abastecimento de água por carro
pipa é realizado de maneira emergencial, em áreas onde não há a disponibilidade de água por
outros meios. Dessa maneira, a base de cálculo realizada pelo exército é de 20 l/hab.dia. Sendo
assim, sugere-se que se faça uma ação visando levar informação e a educação da população, a
fim de sanar estes problemas.
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Sistema Adutor Integrado do Boqueirão

Algumas comunidades do município de São Miguel do Gostoso são atendidas pelo
Sistema Adutor Integrado do Boqueirão, operado pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio
Grande do Norte (Caern). A captação da água que abastece a estas comunidades é realizada
através de quatro (04) Poços Tubulares (PT) localizados no município de Touros, no entorno
da Lagoa do Boqueirão, cuja distribuição é apresentada na Figura 36.
Figura 36: Localização dos poços tubulares do Sistema Adutor Integrado do Boqueirão

Fonte: INCIBRA, 2019.

Conforme dados apresentados no diagnóstico de abastecimento de água do município
de Pedra Grande, realizado no ano de 2011, que apresenta o mesmo sistema adutor, a
profundidade média desses poços é de 66,92 m e a captação ocorre 24h por dia.
A Companhia que opera do Sistema Adutor Integrado do Boqueirão possui Outorga
do Direto de Uso dos Recursos Hídricos (nº 0067/2016) vigente para captação da água com a
finalidade de abastecimento público dos municípios: Parazinho, Pedra Grande, São Bento do
Norte e Caiçara do Norte. A vazão máxima de captação permitida é de 3.502,40 m³/dia,
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conforme apresentado na Outorga expedida em 12 de fevereiro do ano de 2016, com efeitos
legais por 04 anos.
A seguir tem-se entre a Figura 37 e a Figura 40 a imagem dos quatro poços que compõe
o sistema. Os poços PT 01, PT 02, PT03 e PT 04, os quais estão localizados às margens da
rodovia RN-023.
Figura 37: Vista externa da área onde está inserido o PT 01

Fonte: INCIBRA (2019)

Figura 38: Vista externa da área onde está inserido o PT 02

Fonte: INCIBRA (2019)

Figura 39: Vista externa da área onde está inserido o PT 03
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Fonte: INCIBRA (2019)

Figura 40: Vista externa da área onde está inserido o PT 04

Fonte: INCIBRA (2019)

Todos esses poços dispõem de um quadro de energia e uma sala de comando elétrico.
Além disso, todos contam com hidrômetro, assim a Caern tem controle do volume de água
captado.
Foi relatado pelo operador que, no início do sistema, toda a operação era feita de forma
automatizada, a partir da central de comando presente na Estação de Elevatória do Boqueirão.
Com o passar do tempo, devido aos constantes furtos dos equipamentos e a ausência de
manutenção, o sistema de automação deixou de funcionar, passando a operação a ser feita de
forma completamente manual.
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Toda água produzida na área de captação é enviada para um Tanque de Reunião,
situado no interior da Estação Elevatória de Água Tratada do Boqueirão (EEAT – Boqueirão –
ou EB), localizada no município de Touros, as margens da rodovia RN-023) (Figura 41).
Figura 41: Vista externa da Estação Elevatória de Água Tratada do
Boqueirão (EEAT - Boqueirão)

Fonte: INCIBRA (2019)

A água proveniente da bateria de poços, devido a sua qualidade, é tratada apenas com
processo de simples desinfecção, conforme estabelecido pela Portaria de Consolidação nº
5/2017.
Após o tratamento a água segue por uma adutora de água tratada. A adutora de água
tratada segue por recalque desde a EEAT até a Caixa de Passagem, com uma extensão de cerca
de 24 km. A adutora está implantada na faixa da rodovia RN-023, passando pelo assentamento
Aracati, até o ponto onde está localizado a Caixa de Passagem.
De acordo com os operadores locais, a adutora de água tratada por recalque tem um
diâmetro de 300 mm em ferro fundido até as proximidades da comunidade de Cana Brava, onde
a tubulação de ferro fundido dá lugar a tubulação de 300 mm em PVC DeFoFo. Essa mudança
de material é apontada como um dos principais problemas do Sistema Adutor Integrado
Boqueirão, pois os vazamentos são constantes na tubulação de PVC, indicando que a resistência
do material é incompatível a pressão de trabalho do sistema.
A Caixa de Passagem está localizada no ponto mais alto do trajeto, em uma cota
topográfica de 126,75 m, servindo de transição entre as aduções por recalque e por gravidade.
Apresenta um volume útil de 150 m³.
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A partir da caixa de passagem segue a adução de água tratada por gravidade, com
extensão total de cerca de 51 km. De acordo com os operadores locais, a adutora de água tratada
por gravidade tem um diâmetro de 300 mm em PVC DeFoFo.


Sistemas simplificados e dessalinização da água

O processo de dessalinização utiliza a osmose reversa, onde as membranas
semipermeáveis, que funcionam como um filtro, conseguem retirar da água salobra ou salina a
quantidade de sais imprópria para consumo humano, produzindo dois efluentes: água
dessalinizada e o concentrado.
Os principais componentes do sistema de dessalinização são: poço tubular profundo,
bomba do poço, reservatório para água bruta (água do poço), abrigo de alvenaria,
dessalinizador, reservatório para o permeado, chafariz para distribuição da água potável (água
dessalinizada clorada), reservatório e tanque de contenção para o concentrado (água
concentrada em sais), chafariz para distribuição da água bruta e do concentrado e bebedouro
para os animais (cocho) (MMA).
A seguir são descritos os sistemas existentes na maior parte das comunidades rurais do
município de São Miguel do Gostoso/RN, organizadas conforme os setores de mobilização
social definidos por este PMSB.
6.2.2.1 SAA – Comunidades Rurais do Setor 1
As comunidades rurais pertencentes ao Setor 1 são: Fazendinha, Mundo Novo, Reduto
e Tabua.


Fazendinha

Na comunidade de Fazendinha a água utilizada para o abastecimento da população
local é proveniente de poço tubular. Os moradores captam água por meio de mangueiras. Tendo
em vista que a água proveniente destes poços é salobra, para o consumo humano, os moradores
utilizam a água armazenada nas cisternas. Essas cisternas são abastecidas com água das chuvas
ou com carro-pipa comprado pelos moradores.


Mundo Novo
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A comunidade Mundo Novo possui 35 famílias. O abastecimento é realizado por um
poço tubular que alimenta um único ponto, onde os populares se deslocam para buscar água,
ou seja, a comunidade conta com apenas um ponto coletivo de água que serve a todos. Apesar
da água do poço ser salobra e não passar por nenhum processo de desinfecção, foi informado
que os moradores utilizam-na para todos os usos. Também foi informado pelos moradores que
cada família paga um valor correspondente a R$15,00 reais para manutenção do sistema.


Reduto

O abastecimento da comunidade é feito pelo SAAE, que fornece água encanada
proveniente de poço tubular escavado ao lado da comunidade. Segundo os moradores o
abastecimento é frequente, sendo raros os momentos em que falta água nas torneiras. Como
essa água fornecida pelo SAAE é salobra, os moradores da comunidade compram água para
beber.
A comunidade possui um reservatório elevado que, durante a noite, recebe água de 03
poços, para, durante o dia, distribuir essa água para as residências.
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Figura 42: Reservatório Elevado –
Reduto

Fonte: INCIBRA, 2019.

6.2.2.2 SAA – Comunidades Rurais do Setor 2
As comunidades rurais pertencentes ao Setor 2 são: Baixio, Canto da Ilha I, Canto da
Ilha II, Frejó, Morro dos Martins, Morro dos Paulos e Ouro Branco.


Canto da Ilha I

Na comunidade Canto da Ilha I, que conta com 46 famílias, o abastecimento é
realizado com água proveniente de poço tubular perfurado na comunidade. Os moradores locais
afirmaram que a água desse poço é salobra.
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Figura 43: Poço tubular – Canto da Ilha I

Fonte: INCIBRA, 2019.

Assim, para suprir a demanda de água para consumo humano, a comunidade contava
com dessalinizador. Devido a problemas constantes nos componentes desse sistema de
dessalinização, o mesmo encontra-se desativado.
Figura 44: Casa do Dessalinizador –
Canto da Ilha I (desativado)

Figura 45: Reservatório do
Dessalinizador e torneiras de captação –
Canto da Ilha I

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

Dessa forma, a comunidade está cadastrada na Operação Pipa, que abastece algumas
cisternas na comunidade, de onde a água é distribuída para os demais moradores. Além disso,
os moradores da comunidade abastecem as cisternas com água captada das chuvas. Vale
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ressaltar que a Operação Pipa que atende a comunidade é coordenada pelo município de Pedra
Grande.
Figura 46: Cisterna cadastrada na operação pipa – Canto
da Ilha I

Fonte: INCIBRA, 2019.

O sistema de abastecimento da comunidade conta com um reservatório elevado,
porém, segundo informações dos moradores, esse reservatório apresenta problemas estruturais,
estando parcialmente aberto (Figura 47).
Figura 47: Reservatório elevado –
Canto da Ilha I

Fonte: INCIBRA, 2019.
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Canto da Ilha II

O abastecimento de água da comunidade Canto da Ilha II, que conta com 60 famílias,
é realizado através de poço tubular localizado na comunidade de Morro dos Martins. Como a
água desse poço é salobra, a comunidade conta com sistema de dessalinização.
Esse sistema, porém, não encontra-se em funcionamento, pois a bomba do poço
tubular que abastece o dessalinizador está quebrada.
Figura 48: Dessalinizador desativado –
Canto da Ilha II

Figura 49: Poço tubular desativado e
reservatório – Canto da Ilha II

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

A comunidade conta com um reservatório elevado e, de acordo com informações
coletadas no local, permitiu a redução de 50% das perdas.
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Figura 50: Reservatório Elevado –
Canto da Ilha II

Fonte: INCIBRA, 2019.

No cenário atual, como a comunidade não conta com nenhuma solução coletiva de
abastecimento de água doce, a população precisa recorrer a formas alternativas de
abastecimento. As principais são o armazenamento da água captada das chuvas nas cisternas
(utilizando-a para consumo humano), e a compra de água mineral.
Durante os eventos setoriais a população informou que os casos de diarreias são
comuns para quem utiliza a água do poço para o consumo humano.


Morro dos Martins

Existem 04 poços tubulares no Morro dos Martins, dois para comunidade e dois para
o Assentamento Canto da Ilha II, mas apenas dois deles funcionam, um para cada localidade.
Como a água dos poços é salobra, acaba sendo destinada apenas para usos domésticos. Para
consumo humano é utilizada água mineral, adquirida por cada família.
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Figura 51: Poço tubular – Morro dos
Martins

Figura 52: Poço tubular – Morro dos
Martins

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

Do poço que alimenta a comunidade, a água é recalcada para um reservatório elevado,
e de lá segue encanada até as residências (Figura 53).
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Figura 53: Reservatório Elevado –
Morro dos Martins

Fonte: INCIBRA, 2019.

Os moradores informaram que na Rua Antônio Joncoso a água não tem pressão
suficiente para abastecer os reservatórios das casas. Além disso, nessa mesma rua, as casas na
parte mais baixa não possuem ligação com a rede, obrigando os moradores a buscarem água
nos assentamentos próximos.
O sistema, que é operado pela Prefeitura Municipal, abastece a comunidade todos os
dias em um esquema de rodízio por ruas, de forma que, segundo os moradores, as casas são
abastecidas com um dia de água a cada dois dias. De acordo com os moradores, os horários não
são divulgados a população, assim, muitos moradores acabam ligando as bombas do sistema
por conta própria, não realizando a distribuição adequada, assim a pressão na rede é insuficiente
para o abastecimento das residências.
A água distribuída não é tratada e, apesar dos agentes de saúde realizarem a
distribuição de hipoclorito as famílias, estas não costumam utilizar para a desinfecção da água.
Vale ressaltar que a comunidade foi recentemente contemplada com poço e
reservatório perfurados e instalados pelo programa Perfuração e Instalação de Poços em
Comunidades Rurais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.
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Morro dos Paulos

O abastecimento de água na comunidade Morro dos Paulos é feito a partir de poço
tubular. A água proveniente deste poço, que por ser salobra é utilizada apenas para os usos
gerais domésticos, é recalcada para reservatório de pequenas dimensões (Figura 55), e de lá
segue por gravidade até as residências da comunidade.
Figura 54: Poço tubular – Morro dos Paulos

Figura 55: Reservatório de água
salobra – Morro dos Paulos

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

Para o consumo humano a população desta comunidade costuma utilizar água da chuva
armazenada nas cisternas ou comprar água engarrafada. De acordo com a população, algumas
pessoas da comunidade não possuem condições financeiras para compra de água para consumo
humano e acabam utilizando a água salobra dos poços tubulares para esta finalidade.
6.2.2.3 SAA – Comunidades Rurais do Setor 3
As comunidades rurais pertencentes ao Setor 3 são: Arizona, Baixinha dos Franças,
Baixinha dos Vieiras, Boa Esperança, Cruzamento, Novo Horizonte e Umburana.



Arizona
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Na comunidade de Arizona, onde residem cerca de 83 famílias, o abastecimento de
água é feito a partir do Sistema Adutor Integrado do Boqueirão, operado pela Caern. As ligações
são micromedidas e a água proveniente da adutora é utilizada para todos os usos.
De acordo com a população, antes da chegada do Sistema Adutor Integrado do
Boqueirão, o abastecimento era feito por meio de poço tubular. O poço ainda existe, mas
encontra-se desativado.


Baixinha dos Franças

Na comunidade de Baixinha dos França residem 398 moradores divididos em
aproximadamente 114 casas. O abastecimento de água na comunidade é feito a partir do
Sistema Adutor Integrado do Boqueirão, operado pela Caern. As ligações são micromedidas,
assim a população paga o volume efetivamente consumido.
Foi relatado pelos moradores que a água é de boa qualidade e que, quando não ocorre
nenhum problema na adutora, o abastecimento é quase diário. Porém, quando a adutora
apresenta problemas, a comunidade pode ficar desassistida por longos períodos, chegando a
ficar, segundo informado pelos moradores, até 06 meses sem abastecimento. Nesses casos de
longos períodos sem abastecimento, a população recorre a compra de carros-pipa, que custam
cerca de R$120,00 a pipa de água.
Ainda segundo os populares, em algumas ruas, apesar da ligação das casas na rede de
água, o abastecimento é deficiente ou inexistente. Isso ocorre, de acordo com os moradores,
devido a topografia elevada que essas ruas apresentam, sendo exemplos: Rua do Cajueiro, Rua
da Algaroba, Rua da Goiabeira e Avenida dos Umbuzeiros.
Em torno de 30% da população da comunidade possui cisterna, as quais são utilizadas
como reservatório de água da adutora, perdendo sua função de armazenamento de água da
chuva.
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Figura 56: Cisterna – Baixinha dos Franças

Fonte: INCIBRA, 2019.

Existe na comunidade um reservatório elevado de grandes dimensões. O qual, segundo
os moradores, nunca chegou a ser utilizado no sistema que alimenta a comunidade.
Figura 57: Reservatório Elevado –
Baixinha dos Franças

Fonte: INCIBRA, 2019.

Durante as visitas técnicas foi possível verificar que o antigo sistema a partir do poço
tubular ainda está ativo, porém, como a água é salobra, é utilizado apenas para a dessedentação
de animais.

168

PMSB

DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO

Figura 58: Poço Tubular – Baixinha dos
Franças

Figura 59: Reservatório apoiado da água do
Poço Tubular – Baixinha dos Franças

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

Figura 60: Tanque para dessedentação dos
animais – Baixinha dos Franças

Fonte: INCIBRA, 2019.



Boa Esperança

O abastecimento de água da comunidade Boa Esperança, de responsabilidade do
SAAE, é feito por meio de 04 poços tubulares. Um dos poços, que atualmente está com o
funcionamento interrompido devido à quebra da bomba, direciona a água para um reservatório
de 5.000l, sendo este um ponto de água coletivo, onde parte da população se dirige ao local
para captação da água, geralmente com o auxílio de veículos de tração animal ou carros de mão.
Das 50 famílias que habitam a comunidade, todas 50 possuem cisternas. Como todos
os poços são de água salobra, essas cisternas são essenciais, pois a chuva é a fonte de água para
consumo humano. Além disso, a comunidade conta com 12 cisternões do tipo calçadão, que
captam e armazenam água da chuva para a produção de alimentos, plantas e criação de
pequenos animais, potencializando os quintais produtivos.
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A associação de moradores da comunidade conseguiu junto ao Banco Mundial parte
da verba para integração da comunidade ao Sistema de Abastecimento Integrado do Boqueirão
(a outra parte, de acordo com a população, será repassada pelo Governo do Estado, por meio
do programa Governo Cidadão), que vai abastecer as residências com água doce e tratada,
própria para o consumo humano, aumentado assim a qualidade de vida dos moradores.


Novo Horizonte

Na comunidade Novo Horizonte residem um total de 60 famílias. O abastecimento é
realizado através do Sistema Adutor Integrado do Boqueirão, que, de acordo com informações
da população, entrega água de boa qualidade e com frequência regular. O volume de água
fornecido é micromedido e utilizado para todos os usos.
De acordo com informações dos moradores locais, cerca de 90% das residências
possuem cisterna, que confere a população uma opção a mais para obtenção de água. Porém,
como algumas vezes o abastecimento da adutora chega a ser interrompido por mais de 15 dias,
essas cisternas acabam sendo utilizadas como reservatórios de água da adutora, perdendo sua
função primordial, que é o armazenamento da água da chuva.
A população reclama de valores muito altos cobrado pelo fornecimento de água, de
responsabilidade da Caern, que apresentam valores de consumo, confirme abordado pelos
moradores, exacerbados. Ainda segundo os moradores, muito ar circula pelas tubulações, o que
acaba registrando um consumo que na prática não acontece.
Outro ponto de reclamação da população é quanto aos constantes vazamentos que
acontecem no trecho do sistema que passa pela estrada de acesso a comunidade. Além do grave
desperdício, a água acaba se acumulando na estrada, dificultando o acesso a comunidade.


Umburana

O abastecimento de água para consumo humano na comunidade Umburana é feito por
meio de sistema simplificado de abastecimento, composto por central de dessalinização. O
sistema de dessalinização, construído por uma empresa de energias renováveis em conjunto
com o BNDES, que conta com sistema de geração de energia a partir da energia fotovoltaica,
abastece com água doce e potável as 50 famílias da comunidade. A água dessalinizada passa
por análise laboratorial periódica.
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A água encanada que chega as residências, por ser salobra, é utilizada para os demais
usos. Essa água vem de poço tubular localizado na própria comunidade, que tem sua a água
recalcada para um reservatório elevado com capacidade para armazenamento de 30 m³, que
distribui água por gravidade para as residências da comunidade.
De acordo com informações da população, cerca de 40% das residências possuem
cisternas, que passaram a ser subutilizadas depois da construção do sistema simplificado de
abastecimento.
Figura 61: Visão geral dos sistema
simplificado de abastecimento –
Umburana

Figura 62: Energia fotovoltaica para alimentação
do sistema – Umburana

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

Figura 63: Reservatório Elevado –
Umburana

Figura 64: Tanque do concentrado – Umburana

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.
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6.2.2.4 SAA – Comunidades Rurais do Setor 4
As comunidades rurais pertencentes ao Setor 4 são: Angico de Fora, Angico Velho,
Antônio Conselheiro, Nova Esperança, Paraíso e Santa Fé.


Angico de Fora

O abastecimento da comunidade de Angico de Fora é feito através de água encanada
proveniente de poço tubular perfurado na comunidade. Essa água, por ser salobra, serve apenas
para os usos gerais, não sendo consumida pelos moradores.
Para beber os populares utilizam água do sistema simplificado de abastecimento da
comunidade, composto por sistema de dessalinização. O consumo da água desse sistema não
sofre nenhum tipo de controle quanto a quantidade entregue aos moradores da comunidade, o
que estimula o desperdício de água tratada.


Angico Velho

O abastecimento da comunidade de Angico Velho, onde, segundo os moradores,
residem 15 famílias, é feito através de água encanada proveniente de poço tubular perfurado na
comunidade. Essa água serve apenas para os usos gerais, não sendo consumida pelos moradores
por ser salobra.
No conjunto original do sistema a água do poço era bombeada para o chafariz público,
onde os moradores se dirigiam para captar a água. Posteriormente, foi construído um
reservatório elevado com capacidade de armazenamento de um volume de 20 m³, para onde a
água era bombeada, e seguia por gravidade até as residências. Esse reservatório elevado
encontra-se desativado pois não apresentava condições de desempenho estrutural suficiente
para operação.
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Figura 65: Visão geral do sistema de abastecimento simplificado –
Angico Velho

Fonte: INCIBRA, 2019.

Devido à falta de reservatório elevado com capacidade de uso, os poços tubulares são
operados com injeção direta na rede de abastecimento, o que configura um sistema menos
eficiente, pois não existe reservação para corrigir a variação de demanda que ocorre ao longo
do dia; e mais propenso a falhas, pois acaba reduzindo a vida útil dos componentes do sistema.
O Sistema de bombeamento do poço, por si só, não consegue entregar água com
pressão suficiente para abastecer todas as residências da comunidade. Sendo assim, parte da
comunidade recebe água durante a manhã e parte recebe durante a tarde.
Como a água distribuídas por meio da rede de abastecimento às residências é salobra,
os moradores recorrem a compra de água mineral para o consumo humano.
A comunidade recebeu recentemente um novo poço, também de água salobra,
proveniente do convênio entre o Governo Federal e a Caixa Econômica Federal.
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Figura 66: Novo poço escavado na comunidade
– Angico Velho

Figura 67: Poço tubular – Angico Velho

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.



Antônio Conselheiro

O sistema de abastecimento de água para as 157 famílias que residem na comunidade
Antônio Conselheiro ocorre por meio da distribuição, através de redes de distribuição que vai
até as residências, da água captada em um poço presente na comunidade. Segundo informações
da população, a rede de distribuição não atende todas as residências, e a comunidade conta
ainda com outro poço, porém sem utilização.
Na configuração atual do sistema, a água do poço é recalcada para o reservatório
elevado com capacidade de armazenar um volume de água de 30 m³, e de lá segue por gravidade
até as residências. Foi informado pelos moradores que uma prática comum é que o ponto de
entrega nas residências seja em uma torneira no quintal, de onde os moradores coletam a água
em baldes, ou utilizam para abastecer as cisternas.
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Figura 68: Poço tubular – Antônio
Conselheiro

Figura 69: Reservatório elevado – Antônio
Conselheiro

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

A gestão do sistema é feita pela associação, que cobra uma taxa mensal de cada família.
Foi informado que a associação consegue parcerias para manutenção do sistema, porém a
população já ficou meses sem abastecimento. Nesses longos períodos sem abastecimento, os
populares captavam água em poços tubulares de comunidades vizinhas.
Essa água que chega até as residências é salobra, sendo usada principalmente para
gastos. Para consumo humano a população costuma comprar água mineral, porém alguns,
dependendo da condição socioeconômica, bebem a água salobra e sem tratamento vinda do
poço.
A comunidade recebeu recentemente um novo poço, também de água salobra,
proveniente do convênio entre o Governo Federal e a Caixa Econômica Federal.
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Figura 70: Visão geral do novo sistema
simplificado – Antônio Conselheiro

Figura 71: Novo poço escavado na
comunidade – Antônio Conselheiro

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.



Paraíso

Na comunidade Paraíso, onde residem 102 famílias, existem dois sistemas de
abastecimento: um de água para salobra e outro para água doce.
O sistema de abastecimento de água salobra é composto por poço tubulares com
injeção direta na rede que abastece as residências. Por ser salobra, essa água acaba sendo
utilizada apenas para os usos gerais.
A água doce é fornecida por meio de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água,
composto por central de dessalinização construída por meio do Programa Água para Todos,
coordenado pelo Ministério da Integração. Segundo informações da população, cada família
paga uma taxa de R$5,00 mensais para ter acesso a água, valor destinado a realização da
manutenção deste sistema. As figuras apresentas a seguir ilustram o sistema existente na
comunidade:
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Figura 72: Visão geral do sistema de
dessalinização – Paraíso

Figura 73: Tanque para dessedentação dos
animais – Paraíso

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

Figura 74: Reservatório do concentrado –
Paraíso

Figura 75: Reservatório de água doce –
Paraíso

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.
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Figura 76: Reservatório de Água Bruta –
Paraíso

Fonte: INCIBRA, 2019.



Santa Fé

A população da comunidade Santa Fé é abastecida por água proveniente de um poço
tubular perfurado na própria comunidade. A água do poço é recalcada para o reservatório
elevado da comunidade, que abastece as casas por gravidade.
Segundo informações da população residente na comunidade, a água deste sistema
simplificado, que é operado pelo líder da associação de moradores, apresenta boa qualidade,
sendo utilizada inclusive, apesar de não sofrer nenhum tipo de tratamento, para consumo
humano. Ainda segundo os moradores, a frequência do abastecimento é diária.
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Figura 77: Poço tubular – Santa Fé

Figura 78: Reservatório Elevado – Santa Fé

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Segundo a Lei Federal n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes
nacionais da Política Nacional de Saneamento Básico, o termo esgotamento sanitário é
constituído pelas:
Atividades, pela disponibilização e pela manutenção de infraestrutura e das
instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados
dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio
ambiente, de modo a proteger a saúde pública, atender os padrões legais existentes e
proteger o meio ambiente (BRASIL, 2007).

Os objetivos de um sistema de esgotos sanitários são reduzir os impactos negativos ao
ambiente e diminuir os riscos à saúde pública da população beneficiada. Isso ocorre
concretamente por meio de rede coletora, coletores-tronco, interceptores, estações elevatórias,
emissários, tratamento de esgotos e adequada destinação final. Essas unidades coletam, afastam
e finalmente tratam o esgoto sanitário produzido por uma área, beneficiando sua população.
Os sistemas de Esgotamento Sanitário podem ser de três tipos, sendo eles: Sistema de
Esgotamento Unitário ou Sistema Combinado, em que as águas residuárias, as águas de
infiltração e as águas pluviais veiculam pela mesma canalização; Sistema de Esgotamento
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Separador Parcial, em que parcela das águas de chuva proveniente de telhados e pátios dos
domicílios é encaminhada juntamente com as águas residuárias e as águas de infiltração para
um único sistema de coleta de esgoto; Sistema Separador Absoluto, em que as águas residuárias
e as águas de infiltração, que constituem o esgoto sanitário, veiculam em um sistema
independente do sistema de águas pluviais. As águas pluviais são coletadas e transportadas em
um sistema de drenagem pluvial totalmente independente (TSUTIYA; BUENO, 2004).
A infraestrutura atual do sistema de esgotamento sanitário foi diagnosticada, segundo
o TR da Funasa, considerando sua adequabilidade e eventuais problemas. Como o município
não possui plano diretor de esgotamento sanitário, não é possível fazer a análise crítica
referente.
Apenas o Plano Diretor Participativo, sancionado pela Lei nº 157, de 17 de dezembro
de 2008, no capítulo III, art. 17, inciso III, alínea ‘b’, define que área urbana deve atender a
existência de, no mínimo, quatro itens de infraestrutura urbana entre os seis elencados, entre
eles está a rede de esgoto. E no art. 48 institui a obrigatoriedade do licenciamento ambiental
que apresente relevado impacto ambiental ou potencial poluidor conforme Lei Complementar
Estadual nº 274/2004 – RN, cuja ocupação e uso do solo deve atender a algumas condições,
definia no inciso I o “tratamento dos esgotos gerados” e no inciso II um “sistema de gestão de
efluentes líquidos e resíduos sólidos, decorrentes respectivamente de esgotamento sanitário e
drenagem, e da coleta e acondicionamento provisório de resíduos sólidos urbanos”.
Este diagnóstico irá incluir também a avaliação completa da infraestrutura dos
sistemas existentes nas áreas rurais. Essa descrição engloba todas as informações necessárias
que permitam uma caracterização satisfatória do sistema; indicação de áreas de risco de
contaminação por esgotos do município; análise crítica e avaliação da situação atual dos
sistemas de esgotamento sanitário, incluindo todas as estruturas integrantes; ligações prediais,
rede de coleta, interceptores, estações elevatórias, emissários, estações de tratamento e controle
do sistema.
Será informada a capacidade instalada, eficiência de tratamento, custo operacional,
dentre outros; assim como as principais deficiências referentes ao sistema de esgotamento
sanitário e o levantamento da rede hidrográfica do município, identificando as fontes de
poluição pontuais de esgotamento sanitário e industrial.
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Além disso, serão verificados dados dos corpos receptores existentes; análise e
avaliação das condições atuais de contribuição dos esgotos domésticos e especiais (produção
per capita e de consumidores especiais); verificar a existência de ligações clandestinas de águas
pluviais ao sistema de esgotamento sanitário; balanço entre geração de esgoto e capacidade do
sistema de esgotamento sanitário existente na área de planejamento; caracterização da
infraestrutura das instalações existentes; organograma do prestador de serviço; descrição do
corpo funcional; receitas operacionais e despesas de custeio e investimento; apresentação dos
indicadores operacionais, econômico-financeiros, administrativos e de qualidade dos serviços
prestados; e caracterização da prestação dos serviços.
7.1

LEGISLAÇÃO VIGENTE
A legislação concernente sobre esgotamento sanitário é tratada nas três esferas de

poder. A seguir estão inseridas as leis de esferas federal (Quadro 37) e estadual (Quadro 38).
Quadro 37: Legislação Federal – Esgotamento sanitário
TÍTULO
LEI FEDERAL Nº 11.445,
DE 5 DE JANEIRO DE 2007

LEI FEDERAL Nº 11.124,
DE 16 DE JUNHO DE 2005
LEI FEDERAL Nº 10.257,
DE 10 DE JULHO DE 2001
LEI FEDERAL Nº 9.605,
DE 12 DE DEZEMBRO DE
1998
LEI FEDERAL Nº 9.433,
DE 8 DE JANEIRO DE 1997

LEI FEDERAL Nº 8.080,
DE 19 DE SETEMBRO DE
1990
LEI FEDERAL Nº 6.938,
DE 31 DE AGOSTO DE
1981
DECRETO FEDERAL N°
7.404,
DE
23
DE
DEZEMBRO DE 2010
DECRETO FEDERAL N°
6.514, DE 22 DE JULHO DE
2008

TEMA
Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis
nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de
21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528,
de 11 de maio de 1978; e dá outras providências.
Dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS,
cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS e institui o
conselho gestor do FNHIS.
Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes
gerais da política urbana e dá outras providências.
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.
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, e altera o art. 1º da lei 8.001, de 13 de março de 1990, que
modificou a lei 7.990, de 28 de dezembro de 1989.
Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde,
a organização e o Funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências.
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos
de formulação e aplicação, e da outras providências.
“Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política
Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos
Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências.”
Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente,
estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e
dá outras providências.
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TÍTULO
RESOLUÇÃO CONAMA
Nº 430, DE 13 DE MAIO DE
2011
RESOLUÇÃO CONAMA
Nº 397, DE 03 DE ABRIL
DE 2008

RESOLUÇÃO CONAMA
Nº 380, DE 31 DE
OUTUBRO DE 2006
RESOLUÇÃO CONAMA
Nº 377, DE 09 DE
OUTUBRO DE 2006
RESOLUÇÃO CONAMA
Nº 375, DE 29 DE AGOSTO
DE 2006
RESOLUÇÃO CONAMA
Nº 362, DE 23 DE JUNHO
DE 2005
RESOLUÇÃO CONAMA
Nº 357, DE 17 DE MARÇO
DE 2005
RESOLUÇÃO CONAMA
Nº 05, DE 15 DE JUNHO
DE 1988

TEMA
Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa
e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do
Meio Ambiente-CONAMA
Altera o inciso II do § 4º e a Tabela X do § 5º, ambos do art. 34 da Resolução
do Conselho Nacional do Meio Ambiente- CONAMA nº 357, de 2005, que
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.
Retifica a Resolução CONAMA Nº 375/2006 - Define critérios e
procedimentos, para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações de
tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados, e dá outras
providências
Dispõe sobre licenciamento ambiental simplificado de Sistemas de
Esgotamento Sanitário
Define critérios e procedimentos, para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados
em estações de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados, e dá
outras providências
“Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante
usado ou contaminado.”
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 dá outras providências.
Dispõe sobre o licenciamento ambiental de obras de saneamento

Quadro 38: Legislação Estadual – Esgotamento sanitário
TÍTULO
LEI Nº 6.908, DE 01 DE
JULHO DE 1996
LEI Nº 8.485, DE 20 DE
FEVEREIRO DE 2004
RESOLUÇÃO CONEMA
Nº 02, DE 21 DE JULHO DE
2009

7.2

TEMA
Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, institui o Sistema
Integrado de Gestão de Recursos Hídricos - SIGERH e dá outras providências
Dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento Básico, institui o Sistema
Integrado de Gestão do Esgotamento Sanitário e dá outras providências
Estabelece a criação de faixas de proteção e de uso restrito do solo no entorno
de estação de tratamento de esgotos do tipo lagoas de estabilização no estado
do Rio Grande do Norte e dá outras providências

NORMAS TÉCNICAS
A Lei nº 4.150, de 21 de novembro de 1962, institui o regime obrigatório de preparo e

observância das normas técnicas nos contratos de obras e compras do serviço público de
execução direta, concedida, autárquica ou de economia mista, por meio da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define em seu art. 1º:
Nos serviços públicos concedidos pelo Governo Federal, assim como nos de natureza
estadual e municipal por ele subvencionados ou executados em regime de convênio,
nas obras e serviços executados, dirigidos ou fiscalizados por quaisquer repartições
federais ou órgãos paraestatais, em todas as compras de materiais por eles feitas, bem
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como nos respectivos editais de concorrência, contratos, ajustes e pedidos de preços
será obrigatória a exigência e aplicação dos requisitos mínimos de qualidade,
utilidade, resistência e segurança usualmente chamados “normas técnicas” e
elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, nesta lei mencionada pela
sua sigla “ABNT”.

As principais normas brasileiras editadas pela ABNT para Sistemas de Esgotamento
Sanitário estão no Quadro 39:
Quadro 39: Normas ABNT – Esgotamento sanitário

NBR 5645
NBR 7229
NBR 7362

ANO DA
PUBLICAÇÃO
1991
1997
2007

NBR 7367

1988

NBR 8160
NBR 8409

1999
1996

NBR 8890

2018

NBR 9648
NBR 9649

1986
1986

NBR 9800

1987

NBR 9814

1987

NBR 9915

1987

NBR 9896
NBR 12207
NBR 12208

1993
2016
1992

NBR 12209

2011

NBR 12266

1992

NBR 13133

1994

NBR 13969

1997

NORMA

TEMA
Tubo cerâmico para canalizações
Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos
Tubo de PVC rígido com junta elástica, coletor de esgoto
Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas de
esgoto sanitário
Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução
Conexão cerâmica para canalização
Tubo de concreto de seção circular para água pluvial e esgoto sanitário Requisitos e métodos de ensaios
Estudos de concepção de sistemas de esgoto sanitário
Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário
Critérios para lançamento de efluentes líquidos industriais no sistema
coletor público de esgoto sanitário
Execução de rede coletora de esgoto sanitário
Anel de vedação de borracha para junta elástica de tubos e conexões de
aço ponta e bolsa
Glossário de poluição das águas
Projeto de interceptores de esgoto sanitário
Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário
Elaboração de projetos hidráulico-sanitários de estações de tratamento
de esgotos sanitários
Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água,
esgoto ou drenagem urbana
Execução de levantamento topográfico
Tanques sépticos - unidades de tratamento complementar e disposição
final dos efluentes líquidos - projeto, construção e operação
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CARACTERIZAÇÃO

E

DIAGNÓSTICO

DO

SISTEMA

DE

ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Infraestrutura de Esgotamento Sanitário de São Miguel do Gostoso Zona
Urbana
O Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da cidade de São Miguel do Gostoso/RN
é do tipo convencional, caracterizado pela rede coletora seguindo o traçado das vias públicas,
devendo ser conectado individualmente cada residência a rede, através da ligação domiciliar
(PEREIRA e SOARES, 2006).
Segundo o Projeto Básico do Sistema de Esgotamento de São Miguel do Gostoso
elaborado pela CAERN em 2014 e revisado em 2016, a zona urbana do município foi dividida
em cinco bacias (Bacia A, B, C, D, E), sendo implantado o SES das bacias A, B, C e E,
correspondendo a 97% da população de projeto, representando 9.755 habitantes do município
atendidos com a rede coletora de esgoto, projetada para uma população futura de 10.102
habitantes no ano de 2034. Foi solicitada a última versão do projeto após a execução do sistema,
porém não foi possível obtê-la em tempo hábil para a construção deste diagnóstico.
A partir dos dados do projeto de SES, estimou-se para o ano de 2014 que eram gerados
em média 23.172,48 m³ de esgoto por mês na zona urbana de São Miguel do Gostoso, com um
volume médio de 36.365,76 m³/mês para a população futura de projeto, sem considerar as
vazões de infiltração na rede e todas as bacias contempladas. Retirando a bacia D, a qual não
tem rede implantada, a demanda para o ano de 2014 era de 22.368,96 m³/mês e para o ano de
2034 reduz para 35.121,60 m³/mês.
Atualmente, o sistema está implantado, com 97% da rede coletora instalada, a Estação
de Tratamento de Esgotos (ETE) construída e operando e as estações elevatórias construídas,
verificada durante as visitas técnicas.
Vale ressaltar que não há tarifação alguma sobre este serviço, o que implica em
carências operacionais.
A zona urbana de São Miguel do Gostoso possui a rede coletora, quatro EEE e uma
ETE construída e operando, e uma ampliação futura construindo mais uma EEE e instalando a
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rede coletora na bacia D, portanto, apresentam infraestruturas e instalações operacionais de
coleta, transporte e de tratamento adequado do esgoto sanitário, ainda que este sistema não
venha a abranger toda a população.
O SES entrou em operação em janeiro do ano corrente, sendo executada a sua
implantação de junho de 2017 a dezembro de 2018 pela construtora A Gaspar. Entretanto, uma
parcela da população da zona urbana apresenta como solução para o esgoto doméstico o sistema
individual, constituído, em sua maioria, por fossas negras, sendo constatada também a
existência de fossas sépticas, de acordo com informações coletadas no evento setorial e
verificados durante visitas.
Quanto às águas cinzas, que nada mais são do que as águas que foram utilizadas na
pia, no chuveiro, na máquina de lavar e que corresponde em média de 50% a 80% da água
utilizada em usos domésticos, apresentam destinos variados, desde o seu direcionamento para
as redes coletoras de esgoto ou direto nas fossas, até o seu lançamento direto na rua, o que se
constitui em um grave problema ambiental.
Como se pôde perceber, as caracterizações realizadas neste item foram elaboradas a
partir de visitas técnicas e uma série de conversas com as autoridades locais responsáveis pela
área do saneamento básico na zona urbana de São Miguel do Gostoso, além de informações
fornecidas pelos próprios habitantes nas visitas e no momento dos eventos setoriais realizados
na cidade, envolvendo tanto a parte da zona urbana quanto da zona rural.
Figura 79: Diálogo com a população de São
Miguel do Gostoso no evento setorial da zona
urbana

Figura 80: Participação da população no
evento setorial da zona urbana

Fonte: INCIBRA, 2018.

Fonte: INCIBRA, 2018.
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Figura 81: Diálogo com a população de São
Miguel do Gostoso, por meio do evento
setorial em Morro dos Martins

Figura 82: Participação da população de São
Miguel do Gostoso, por meio do evento
setorial em Morro dos Martins

Fonte: INCIBRA, 2018.

Fonte: INCIBRA, 2018.

Figura 83: Diálogo com a população de São
Miguel do Gostoso, por meio do evento setorial
em Antônio Conselheiro

Figura 84: Participação da população de
São Miguel do Gostoso, por meio do evento
setorial em Antônio Conselheiro

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

Figura 85: Diálogo com a população de São
Miguel do Gostoso, por meio do evento setorial
na Baixinha dos Franças

Figura 86: Participação da população de
São Miguel do Gostoso, por meio do evento
setorial na Baixinha dos Franças

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.
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7.3.1.1

Responsável pelo Esgotamento Sanitário de São Miguel do Gostoso na
Zona Urbana

O serviço de esgotamento sanitário de todo o município de São Miguel do Gostoso é
realizado pela Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano. A execução das obras de
implantação e o início da operação está sob a responsabilidade da construtora A Gaspar.
Entretanto na zona urbana e nas comunidades rurais há domicílios que recorrem as soluções
individuais.
Para operação do SES em São Miguel do Gostoso Sede conta-se com 17 funcionários,
que são responsáveis pela manutenção do sistema, sendo 01(um) gerente de operação, 4
(quatro) vigias, sendo 03 para ETE e 01 para EEE; 05 (cinco) ajudantes, 01 (um) encanador, 01
(um) eletricista, 01 (um) motorista, 02 (dois) operadores de ETE e 02 (dois) operadores de EEE.
O organograma está descrito na Figura 87 conforme informações da construtora A Gaspar.
Figura 87: Organograma da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano

Fonte: A Gaspar, 2019.

7.3.1.2

Sistema de Esgotamento Sanitário – São Miguel do Gostoso Zona Urbana

O sistema coletivo de São Miguel do Gostoso na zona urbana é do tipo separador
absoluto convencional, e foi executada as obras de implantação pela construtora A Gaspar S/A,
sendo operado pela A Gaspar nos primeiros seis meses, entrando em operação em janeiro de
187

PMSB

DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO

2019, após esse período, será gerenciado e operado pela CAERN. O projeto que deu origem ao
SES da zona urbana de São Miguel do Gostoso é datado de 2014 e intitulado de “Projeto Básico
Sistema de Esgotamento Sanitário de São Miguel do Gostoso/RN”.
O SES é constituído pela rede coletora dividida em cinco bacias, cinco EEE e uma
ETE, caracterizada por usar um tratamento anaeróbico, como disposição final a infiltração no
solo, esquematizados na Figura 88.
Figura 88: Esquema da concepção do SES de São Miguel do Gostoso

Fonte: Projeto do SES de São Miguel do Gostoso (CAERN, 2016).

A construtora A Gaspar executou as obras de implantação no período de 11/06/2017 a
31/12/2018, implantando as bacias A, B, C e E, as estações elevatórias de cada bacia implantada
(EE-01A, EE-02B, EE-03C e EE-05E) e a estação de tratamento de esgoto. A bacia D não foi
implantada, devido à baixa densidade populacional, sendo apenas projetada para uma etapa
posterior. Na Figura 89 está a localização das EEE, correspondente a cada bacia e da ETE.
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Figura 89: Vista geral da cidade com a localização das EEE e da ETE do SES de São Miguel
do Gostoso

Fonte: Projeto do SES de São Miguel do Gostoso (CAERN, 2014); Google Earth, 2019.

A respeito do transporte e tratamento dos efluentes, tem-se que: a ETE foi projetada
para receber o efluente bombeado através da Estação Elevatória de Esgoto 05E (EE-05E), que
abrange a bacia E da zona urbana e recebe num Poço de Visita 101 (PV-101) o efluente da rede
coletora da bacia E, que por sua vez, recebe os efluentes das bacias A, B e C.
O sistema em implantado na zona urbana conta com uma ETE, constituída por um
sistema de reatores biológicos, seguido de filtro e unidade de desinfecção.
De acordo com o projeto do SES (CAERN, 2014) para o ano de projeto (2034) a
geração média de esgoto é de 50,51 m³/h (esgoto gerado teórico), considerando um consumo
per capita de água de 150 L/hab.dia e um coeficiente de retorno de 0,8. As bacias que foram
instaladas correspondem a 96% da população para o ano de 2014.
Ao realizar o balanço entre a geração de esgoto e a capacidade do sistema de
esgotamento sanitário de tratamento na área de planejamento, tem-se que a diferença entre a
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média atual de geração de esgoto e o valor teórico, caso toda a população da zona urbana, no
ano de 2014, fosse atendida, gera um aumento do volume a ser tratado em 4%.
Portanto, fica evidente a grande necessidade de efetiva operação do serviço de
esgotamento sanitário, e da expansão da rede na instalação bacia D posteriormente.
7.3.1.2.1 Produção per capita e de consumidores especiais
No contexto de consumidores especiais têm-se escolas, hospitais, estabelecimentos do
corpo de bombeiros etc. como consumidores especiais. A Secretaria de Meio Ambiente e
Planejamento Urbano não dispõe de informações sobre a produção de esgotos de consumidores
especiais.
7.3.1.2.2 Ligações prediais
As ligações prediais consistem no conjunto de tubos, peças, conexões e outros
dispositivos necessários para a ligação das saídas de esgotos domiciliares à rede coletora,
através de ramais prediais internos, sob a responsabilidade do cliente, e ramais prediais
externos, situados entre a rede coletora de esgoto e a caixa de ligação, sendo de responsabilidade
da concessionária, no caso de São Miguel do Gostoso, nos seis primeiros meses da A Gaspar e
posteriormente, da CAERN, cuja obra de implantação foi executada pela construtora A Gaspar.
Estas ligações podem ser ativas ou inativas.
A parte de responsabilidade da população consiste em quatro componentes básicos,
sendo eles a Caixa de Gordura, Caixa de Passagem, Caixa de Inspeção e Cano de Ligação. A
parte de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano consiste no
Dispositivo Tubular de Inspeção (DTI) e a Rede Coletora de Esgoto (RCE).
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Figura 90: Esgoto predial (1 a 4) ligado à rede de coleta pública de esgoto (5 e 7)

Fonte: SMMA, 2013.

Segundo a Figura 90, existem alguns componentes que sempre estarão presentes em
ligações prediais completas, sendo elas:
1) Caixa de Gordura: retém a gordura que entra pelo ralo da pia da cozinha. Deve ser
construída, conforme a NBR 8160/99 da ABNT, na saída das pias de cozinha e churrasqueiras.
Sua tampa deve ser móvel para fazer sua limpeza periódica, no mínimo a cada seis meses e
sempre que houver necessidade. A gordura retirada deve ser descartada juntamente com o lixo
orgânico. A falta da caixa de gordura pode causar o entupimento da RCE e o refluxo do esgoto
para a rua ou para o imóvel;
2) Caixa de Passagem: usada para verificação de falhas e manutenção do ramal interno.
Deve ser construída sempre que houver mudança de direção do cano ou a cada 25 metros;
3) Caixa de inspeção: caixa de passagem que deve ser construída perto do muro. Não
pode ser lacrada porque é usada para manutenção da rede em benefício do cidadão;
4) Cano da ligação: último canal do ramal interno, na saída da caixa de inspeção. Deve
ser colocado em linha reta até o Dispositivo Tubular de Inspeção;
5) Dispositivo Tubular de Inspeção (DTI): é instalado pela concessionária e demonstra
que o imóvel é atendido por RCE. Serve para inspecionar a ligação do imóvel à RCE;
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6) Drenagem (águas de chuva): o sistema de drenagem deve ser executado para captar
as águas da chuva e destiná-las à galeria de águas pluviais, sempre que possível, a um corpo
d’água ou, em último caso, à sarjeta. Em nenhuma hipótese a água de chuva pode ser destinada
à rede coletora de esgoto.
7) Rede Coletora de Esgoto: é a rede instalada pela concessionária que coleta o esgoto
doméstico e leva, através de coletores, até uma Estação de Tratamento de Esgoto;
De acordo com o projeto de SES de São Miguel do Gostoso foram projetadas para
serem executadas 1.560 ligações domiciliares, calculado com base em 28.392,96 metros da rede
coletora e a relação entre a extensão total de rede de distribuição e o nº de ligações de esgoto,
que é de 19,47m/ligação (CAERN, 2014).
Durante as visitas técnicas foi relatado que as famílias de baixa renda foram
cadastradas para que fossem realizadas as ligações sociais a rede coletora pela A Gaspar, foram
levantadas 434 ligações pelo número de inscritos no Cadastro Único – Bolsa Família, entretanto
foram realizadas 214 ligações. A Gaspar, que opera o sistema, informou que parte dessas
ligações se encontravam em áreas que não foram contempladas com a rede coletora e, portanto,
não foram atendidas.
Durante a audiência pública relataram que suspenderam algumas ligações porque
muitas casas não se enquadravam no quesito da renda e foram contempladas, além de
contestações de munícipes que não foram contemplados, e uma nova fase de cadastro só
ocorrerá no próximo ano.
7.3.1.2.3 Rede Coletora
A rede coletora constitui-se em um conjunto de tubulações, peças e equipamentos que
compõem o sistema público de coleta de esgotos, recebendo e conduzindo os esgotos das
edificações até a estação elevatória ou estação de tratamento de esgoto. O sistema de esgotos
predial se liga diretamente à rede coletora por uma tubulação chamada coletor predial.
A rede coletora é composta de coletores secundários, que recebem diretamente as
ligações prediais, e coletores tronco. O coletor tronco é o coletor principal de uma bacia de
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drenagem, que recebe a contribuição dos coletores secundários, conduzindo seus efluentes a
um interceptor ou emissário (Figura 91).
Figura 91: Sistema de coleta de esgoto, mostrando os
coletores secundários, coletor tronco e interceptor

Fonte: SABESP, 2012.

Nesse contexto, a infraestrutura existente atualmente é resultado da execução do
projeto que teve início em 2014 e revisado em 2016, e que segundo informações colhidas
durante o evento setorial, já se encontra defasado perante o crescimento demográfico da zona
urbana. Nesse sentido, foi projetada a abrangência da rede de 100% da zona urbana até o ano
de 2024, conforme pode ser identificado na Figura 92 a seguir:
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Figura 92: Área de abrangência da rede coletora de São Miguel do Gostoso Sede

Fonte: Projeto do SES de São Miguel do Gostoso (CAERN, 2014); Google Earth, 2019.

As bacias de coloração verde e azul foram instaladas, tendo, majoritariamente nos
trechos, a presença da tubulação de PVC rígido JE-NBR 7362, com diâmetros de DN150 mm
variando até DN 250 mm. Na Bacia D, em destaque vermelha, foram apenas projetadas as
vazões da bacia, porém não foi realizada nenhuma obra de instalação da rede. Foram projetados
28.392,96 metros de rede, conforme Tabela 16.
Tabela 16: Extensão da Rede Coletora Projetada do SES de São Miguel do Gostoso
BACIA
A
B
C
D
E
Total projetada

DN 150 mm
1.932,82
6.421,56
14250,79
645,06
4.330,13
27.580,36

EXTENSÃO (m)
DN 200 mm
207,8
85,80
293,60

DN 250 mm
519,00
519,00

Fonte: Projeto SES de São Miguel do Gostoso (CAERN, 2014).

Os coletores levam o esgoto por gravidade até a Estação Elevatória de Esgoto de sua
respectiva bacia. Na figura a seguir têm-se um layout da abrangência das bacias na zona urbana
de São Miguel do Gostoso.
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Figura 93: Bacias da rede coletora do município de São Miguel do Gostoso e localização da ETE
e EEE

Fonte: Projeto do SES de São Miguel do Gostoso (CAERN, 2014), Google Earth (2019).

Segundo informações durante o evento setorial foi relatada a existência de ligações
clandestinas, pelo fato de que o sistema não estava em operação em dezembro de 2018,
causando transtornos aos moradores locais, pois haviam pontos onde as tubulações eram
obstruídas e ocorriam extravasamentos de esgoto na rua.
Sendo assim, conclui-se que é necessária a promoção de palestras e oficinas educativas
para informar a população quanto a melhor forma de contribuir com o perfeito funcionamento
do sistema, para que a rede coletora atenda satisfatoriamente à cidade.
7.3.1.2.4 Estações Elevatórias de Esgoto (EEE)
De acordo com a NBR 12208 da ABNT, as EEE são instalações que se destinam ao
transporte de esgoto do nível do poço de sucção das bombas ao nível de descarga na saída do
recalque, acompanhando, aproximadamente, as variações da vazão afluente.
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A rede coletora existente na zona urbana de São Miguel do Gostoso abrange as bacias
A, B, C e E, de modo que esta rede apresenta quatro EEE nos pontos mais baixos de cada bacia,
convergindo todos os efluentes para a bacia E, cuja estação elevatória da bacia E aduz os esgotos
para a ETE.
Cada estação elevatória é equipada com conjuntos submersíveis num poço de sucção,
dispensando a construção de um poço seco e reduzindo, assim, a sua área.
 EE-01A
A Estação Elevatória de Esgoto, EE-01A, está localizada nas coordenadas:
5°7'20.13"S e 35°37'19.96"O, a aproximadamente 3.550 m da ETE (em linha reta). Esta estação
elevatória recebe contribuição dos efluentes da Bacia A que escoam por gravidade pela rede, e
aduzirá através da linha de recalque LR-01A para um poço de visita (PV-34) da Bacia B.
A EE-01A possui gradeamento na entrada do poço de sucção, entretanto não é dotada
de nenhum dispositivo de remoção de areias, conforme projeto. A ausência ou ineficiência desta
etapa pode favorecer ao acúmulo destes sólidos grosseiros, bem como de material inerte e
abrasivo nas tubulações e demais unidades da EEE, o que aumenta a demanda por manutenção
do sistema, ou, dependendo do tipo de manutenção que é feita, reduz a vida útil do sistema.
Durante as visitas técnicas foi constatada a existência da infraestrutura da EE-01A
(Figura 94). De acordo com os dados do projeto do SES de São Miguel do Gostoso, é equipada
com dois conjuntos motor-bomba, sendo 1 de reserva, equipados com bombas submersíveis,
para esgotos sanitários, com potência de 2,0 CV e capacidade de recalcar, cada bomba, uma
vazão de 1,85 l/s, com uma altura manométrica de 6,86 mca.
A linha de recalque LR-01ª é de PVC PBA classe 12, tem DN 75 mm e uma extensão
de 260 metros. Para o ano de 2034 (fim de plano), as principais características da estação
elevatória de esgoto estão descritas na Tabela 17.
Tabela 17: Informações técnicas da Estação Elevatória EE-01A
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-01A
1,75
Vazão da Bacia A (l/s) (2034)
3,50
Vazão de bombeamento - EE-01A (l/s)
8,54
Altura Manométrica (m.c.a):
3,00
Potência Total (cv):
Fonte: Projeto SES de São Miguel do Gostoso (CAERN, 2014)
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Figura 94: Fachada da EE-01A do SES de São Miguel do Gostoso

Fonte: INCIBRA, 2019.

 EE-02B
A EE-02B está projetada para as coordenadas: 5°7'25.42"S e 35°37'21.80"O, a
aproximadamente 3.400 m da ETE (em linha reta). Esta estação elevatória recebe contribuição
dos efluentes da Bacia B que escoam por gravidade pela rede e o efluente aduzido pela LR-01A
da EE-01A, e aduzirá através da linha de recalque LR-02B para a rede coletora da Bacia E,
chegando no poço de visita PV-355.
A EE-02B possui gradeamento na entrada do poço de sucção, entretanto não é dotada
de nenhum dispositivo de remoção de areias, conforme projeto. A ausência ou ineficiência desta
etapa pode favorecer ao acúmulo destes sólidos grosseiros, bem como de material inerte e
abrasivo nas tubulações e demais unidades da EEE, o que aumenta a demanda por manutenção
do sistema, ou, dependendo do tipo de manutenção que é feita, reduz a vida útil do sistema.
Durante as visitas técnicas foi constatada a existência da infraestrutura da EE-02B
(Figura 95). De acordo com os dados do projeto do SES de São Miguel do Gostoso, é equipada
com dois conjuntos motor-bomba, sendo 1 de reserva, equipados com bombas submersíveis,
para esgotos sanitários, com potência de 7,0 CV e capacidade de recalcar, cada bomba, uma
vazão de 7,94 l/s, com uma altura manométrica de 28,33 mca.
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A linha de recalque LR-02B é de PVC De FºFº esgoto, tem DN 100 mm e uma
extensão de 900 metros. Para o ano de 2034 (fim de plano), as principais características da
estação elevatória de esgoto estão descritas na Tabela 18.
Tabela 18: Informações técnicas da Estação Elevatória EE-02B
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-02B
1,75
Vazão da Bacia A (l/s) (2034)
5,77
Vazão da Bacia B (l/s) (2034)
7,52
Vazão de bombeamento - EE-02B (l/s)
15,42
Altura Manométrica (m.c.a):
3,00
Potência Total (cv):
Fonte: Projeto SES de São Miguel do Gostoso (CAERN, 2014)

Figura 95: Fachada da EE-02B do SES de São Miguel do Gostoso

Fonte: INCIBRA, 2019.

 EE-03C
A EE-03C está localizada nas coordenadas: 5°7'19.88"S e 35°38'3.39"O, a
aproximadamente 2.500 m da ETE (em linha reta). Esta elevatória recebe as contribuições
coletadas na Bacia C que escoa por gravidade, e em seguida e recalca para um poço de visita
(PV-427) da Bacia E.
Assim, como na EE-01A e EE-02B, apresenta apenas o gradeamento, podendo
acarretar os problemas já acima mencionados.
Durante as visitas técnicas foi constatada a construção da infraestrutura da EE-03C
(Figura 96). De acordo com os dados do projeto do SES de São Miguel do Gostoso, é equipada
com dois conjuntos elevatórios, sendo 1 de reserva, equipados com bombas submersíveis, para
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esgotos sanitários, com potência de 7,0 CV e capacidade de recalcar, cada bomba, uma vazão
de 13,05 l/s, com uma altura manométrica de 17,78 mca.
A linha de recalque LR-03C é de PVC De FºFº esgoto, tem DN 150 mm e uma
extensão de 746 metros. Para o ano de 2034 (fim de plano), as principais características da
estação elevatória de esgoto estão descritas na Tabela 19.
Tabela 19: Informações técnicas da Estação Elevatória EE-03C
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-03C
7,52
Vazão da EE-02B (l/s) (2034)
12,33
Vazão da Bacia C (l/s) (2034)
19,85
Vazão de bombeamento - EE-03C (l/s)
14,32
Altura Manométrica (m.c.a):
6,00
Potência Total (cv):
Fonte: Projeto SES de São Miguel do Gostoso (CAERN, 2014)

O projeto do SES foi revisado em 2016, havendo uma alteração na bacia C, onde a EE03C não recebe mais o esgoto da EE-02B (conforme estava descrito no projeto básico de 2014),
cujo efluente é direcionado diretamente para a rede coletora da bacia E. Portanto, os 7,52 l/s da
Tabela 19 referente a EE-02B não são incorporados mais na vazão de bombeamento da EE03C, como consta no projeto básico do SES de São Miguel do Gostoso.
Figura 96: Fachada da EE-03C do SES de São Miguel do Gostoso

Fonte: INCIBRA, 2019.

 EE-04D
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A EE-04D foi apenas projetada, durante as visitas técnicas não foi constatada nenhuma
infraestrutura presente na bacia D, tendo em vista que será construída apenas na segunda etapa
de implantação do SES de São Miguel do Gostoso.
 EE-05E
A EE-05E está localizada nas coordenadas: 5°7'47.98"S e 35°38'10.52"O, a
aproximadamente 1.800 m da ETE (em linha reta). Esta elevatória recebe as contribuições
coletadas na Bacia E que escoa por gravidade, e dos esgotos aduzidos das EE-02B e EE-03C,
que chegam nos poços de visita PV-355 e PV-427, respectivamente, e da EE-05E será aduzido
até a Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) pela linha de recalque LR-05E.
Assim, como na demais EEE, apresenta apenas o gradeamento, podendo acarretar os
problemas já acima mencionados.
Durante as visitas técnicas foi constatada a existência da infraestrutura da EE-05E
(Figura 97). De acordo pcom os dados do projeto do SES de São Miguel do Gostoso, é equipada
com dois conjuntos elevatórios, sendo 1 de reserva, equipados com bombas submersíveis, para
esgotos sanitários, com potência de 7,0 CV e capacidade de recalcar, cada bomba, uma vazão
de 13,32 l/s, com uma altura manométrica total de 19,60 mca.
A linha de recalque LR-05E é de PVC orientado, tem diâmetro externo 200 mm e uma
extensão de 2.750 metros. Para o ano de 2034 (fim de plano), as principais características da
estação elevatória de esgoto estão descritas na Tabela 20.
Tabela 20: Informações técnicas da Estação Elevatória EE-05E
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-05E
4,79
Vazão da Bacia E (l/s) (2034)
19,85
Vazão da EE-03C (l/s) (2034)
0,87
Vazão da Bacia D (l/s) (2034)
25,51
Vazão de bombeamento - EE-05E (l/s)
17,48
Altura Manométrica (m.c.a):
14,00
Potência Total (cv):
Fonte: Projeto SES de São Miguel do Gostoso (CAERN, 2014)
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Figura 97: Fachada da EE-05E do SES de São Miguel do Gostoso

Fonte: INCIBRA, 2019.

7.3.1.2.5 Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)
A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) é uma unidade operacional do sistema de
esgotamento sanitário que abrange uma união de técnicas interligadas por unidades de
tratamento, equipamentos, órgãos auxiliares (canais, caixas, vertedores, tubulações) e sistemas
de utilidades (água potável combate a incêndio, distribuição de energia, drenagem pluvial). Sua
finalidade é mitigar as cargas poluidoras do esgoto sanitário e condicionamento da matéria
residual resultante do tratamento, através de processos físicos, químicos e/ou biológicos.
O sistema existente em São Miguel do Gostoso (sede) conta com uma ETE localizada
nas coordenadas geográficas: 5°8'22.92"S e 35°38'56.70"O. A estação de tratamento é
constituída por ETE Compacta (Sistema Natural de Tratamento de Efluentes - SISNATE),
constituída por reatores biológicos, seguido de filtro e sistema de desinfecção, conforme o
arranjo apresentado na figura abaixo.
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Figura 98: Arranjo da ETE – São Miguel do Gostoso

Fonte: Projeto SES de São Miguel do Gostoso (CAERN, 2014)

A ETE foi projetada para atender a população final de 10.102 habitantes e uma vazão
média de 25,51 l/s, numa área de aproximadamente 50.696 m² (CAERN, 2014).
Figura 99: Fachada da ETE – São Miguel do Gostoso

Fonte: INCIBRA, 2019.

A ETE dispõe de um sistema de tratamento preliminar composto por grade, caixa de
areia e calha Parshall, de modo a prevenir o assoreamento da estação. No projeto, optou-se por
uma grade média, com espaçamento de 25 mm e inclinação de 45° com a horizontal. No
desarenador, o volume de acumulação é proporcional ao tempo de limpeza da caixa de areia e
ao volume acumulado diariamente.
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Figura 100: Entrada do tratamento preliminar Figura 101: Saída do tratamento preliminar
pelo gradeamento seguido de desarenador, da na Calha Parshall para os reatores da ETE do
ETE do SES de São Miguel do Gostoso
SES de São Miguel do Gostoso

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: Fonte: INCIBRA, 2019.

Após passar pelo tratamento preliminar, o esgoto é encaminhado ao tratamento
biológico, que consiste na passagem do efluente por quatro reatores biológicos, contendo microorganismos responsáveis pela degradação da matéria orgânica nos primeiros dois reatores,
também denominados 1º e 2º estágios, seguindo para o reator do 3º estágio, o qual a massa
microbiana é responsável pela degradação de nutrientes. Em seguida, no reator do 4º estágio,
os micro-organismos são responsáveis pela remoção de outros compostos dissolvidos.
O sistema utiliza reatores em que o meio suporte é o bambu, desenvolvendo um
biofilme sobre a superfície, no qual está a biomassa responsável pelo tratamento do efluente. O
bambu apresenta a vantagem de permitir que haja uma fonte de matéria orgânica para o
desenvolvimento microbiano na ausência da entrada de efluentes.
O efluente segue aos filtros anaeróbios, responsáveis por um polimento final no
efluente tratado. O filtro de fluxo ascensional é composto de camada de brita, seguida de carvão
vegetal, concha calcárea e novamente outra camada de brita. Nos materiais de cada camada,
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ocorre o desenvolvimento do biofilme, processando a bioconversão da matéria orgânica do
efluente e assim, proporcionando um polimento ao efluente.
Após os filtros, o efluente é encaminhado ao tanque com sistema de desinfecção por
adição de cloro, garantindo assim, as exigências legais conforme a resolução CONAMA nº
430/11, que dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes. O efluente tratado
é destinado a infiltração, conduzido a 04 (quatro) lagoas de infiltração na ETE, com uma taxa
de infiltração de 90 l/dia/m² (CAERN, 2014).
O processo de digestão da biomassa ocorre de forma anaeróbica, ou seja, na ausência
de oxigênio no sistema, transformando a matéria orgânica em dióxido de carbono, o qual
necessita de pouca energia e produz volume reduzido de lodo. Entre as vantagens dos sistemas
compactos está o tempo de detenção hidráulica de 06 horas para este tipo de efluente, baixo
custo operacional, não utilização de produtos químicos e minimização da geração de ruídos e
não há a geração de metano, gás potencialmente poluidor e que gera maus odores.
Nas figuras abaixo apresentam os detalhes esquemáticos de cada unidade da ETE do
SES de São Miguel do Gostoso.
Figura 102: Detalhe dos reatores da ETE do projeto do SES de São Miguel do Gostoso

Fonte: Projeto SES de São Miguel do Gostoso (CAERN, 2014).

204

PMSB

DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO

Figura 103: Detalhe filtro anaeróbio da
ETE do projeto do SES de São Miguel do
Gostoso

Figura 104: Detalhe do clorador da ETE do
projeto do SES de São Miguel do Gostoso

Fonte: Projeto SES de São Miguel do Gostoso
(CAERN, 2014).

Fonte: Projeto SES de São Miguel do Gostoso
(CAERN, 2014).

Figura 105: Entrada dos reatores biológicos Figura 106: Saída dos reatores biológicos da ETE
da ETE do SES de São Miguel do Gostoso
do SES de São Miguel do Gostoso

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: Fonte: INCIBRA, 2019.
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Figura 107: Efluente no filtro
anaeróbio da ETE do SES de São
Miguel do Gostoso

Figura 108: Filtro anaeróbio da ETE do SES de São
Miguel do Gostoso

Fonte: Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: Fonte: INCIBRA, 2019.

Figura 109: Leito de secagem da ETE do SES de São Miguel do Gostoso

Fonte: Fonte: INCIBRA, 2019.
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Figura 110: Ponto de lançamento do efluente tratado na lagoa de infiltração 03 do SES de São
Miguel do Gostoso

Fonte: Fonte: INCIBRA, 2019.

Figura 111: Lagoas de infiltração 01 e 02 do projeto do SES de São Miguel do Gostoso

Fonte: Fonte: INCIBRA, 2019.
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Figura 112: Lagoas de infiltração 03 e 04 do projeto do SES de São Miguel do Gostoso

Fonte: Fonte: INCIBRA, 2019.

7.3.1.2.6 Produção e destino do lodo
Conforme a NBR 12.209, que apresenta as condições recomendadas para a elaboração
de projetos hidráulico-sanitários de Estações de Tratamento de Esgotos Sanitários, o lodo
corresponde a suspensão aquosa de substâncias minerais e orgânicas separadas no processo de
tratamento.
A quantidade gerada de lodo de esgoto cresce proporcionalmente ao aumento dos
serviços de coleta e tratamento de esgoto, que, por sua vez, deve acompanhar o crescimento
populacional. Em 2010, estimativas apontavam uma produção nacional de lodo de 150 a 220
mil toneladas por ano, considerando que o tratamento de esgoto atingia apenas 30% da
população urbana (PEDROZA et al., 2010).
Em média, estima-se que cada ser humano produza cerca de 120g de sólidos secos
diários lançados nas redes de esgoto (METCALF E EDDY, 1991, apud NUVOLARI et al.,
2011).
O tratamento de esgoto por processo biológico resulta em dois tipos de resíduos: o
efluente líquido pronto para ser devolvido ao meio ambiente e o lodo (primário e secundário)
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que é um material pastoso com grande concentração de micro-organismos, sólidos orgânicos e
minerais (NUCCI et al., 1978).
O lodo pode ser aproveitado e o método mais empregado é o uso agrícola. Todavia, no
Brasil, é pouco realizado, sendo a destinação para aterros sanitários ou lixões mais comuns.
O artigo 3º da Resolução CONAMA nº 375/2006, que define critérios e procedimentos
para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações de tratamento de esgoto sanitário e
seus produtos derivados, determina que os lodos gerados em sistemas de tratamento de esgoto
sejam submetidos a processos de redução de patógenos e da atratividade de vetores, para que
possam ser utilizados na agricultura.
Os tratamentos necessários envolvem processos de adensamento, desaguamento,
estabilização e higienização, dependendo do destino final (VON SPERLING, 2001).
O adensamento e o desaguamento visam principalmente à redução do volume de água
e a redução do volume do lodo, respectivamente. Estabilizar o lodo tem por finalidade reduzir
a quantidade de patógenos, eliminar os maus odores e inibir, reduzir ou eliminar o potencial de
putrefação (Godoy, 2013).
A higienização busca garantir um nível de patogenicidade que, ao ser disposto no solo,
o lodo não cause riscos à população nem ao meio ambiente e somente após esse processo é que
o lodo estará pronto para ser transportado. O tempo para conclusão da higienização depende do
tipo de processo adotado pela unidade de gerenciamento e de sua eficiência, variando de zero,
na secagem térmica, a 30/60 dias na caleação (Godoy, 2013).
O processo de caleação consiste em misturar cal virgem (CaO) em proporções que
variam em função do peso seco do lodo, de modo a promover o aumento do pH numa reação
exotérmica que inativa até 90% dos organismos patogênicos e acelera o processo de
evaporação, podendo atingir temperaturas de até 80ºC (Godoy, 2013).
Entretanto, conforme projeto Básico, a ETE do SES de São Miguel do Gostoso produz
um volume de lodo bastante reduzido, porém como o sistema entrou em operação há poucos
meses não há quantidade suficiente de lodo, que será encaminhado ao aterro sanitário.
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7.3.1.2.7 Emissários
O emissário é definido pela norma brasileira NBR 9649 (1986) como sendo “a
tubulação que recebe esgoto exclusivamente na extremidade de montante”.
O caso mais comum de emissário é aquele que precede e contribui para uma estação
elevatória, uma ETE ou mesmo para a descarga de disposição final (NUVOLARI, 2003).
 Emissário das EEE
Em São Miguel do Gostoso, os emissários das EEE são de PVC com diâmetro variando
de DN 75 mm a DN 150 mm.
 Emissário afluente da ETE
Em São Miguel do Gostoso, o emissário afluente da ETE é de PVC Orientado com
200 mm de diâmetro externo e percorre 3.000 m da saída da EE-05E até a ETE.
 Emissário de disposição final da ETE
O projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário de São Miguel do Gostoso estabelece
que após as etapas de tratamento, era previsto que a destinação do efluente da ETE de São
Miguel do Gostoso sede será destinado a quatro lagoas de infiltração. O emissário efluente da
ETE é de PVC com 250 mm de diâmetro e percorre 337 m da saída do clorador até a entrada
de todas as lagoas, percorrendo 131 m até o ponto de derivação para cada lagoa, conforme a
Tabela 21.
Tabela 21: Extensão total do emissário do efluente tratado do SES de São Miguel do Gostoso
Extensão do
Extensão do
Extensão do
Extensão do
emissário a partir emissário a partir emissário a partir emissário a partir
da saída do
da saída do
da saída do
da saída do
clorador até a
clorador até a
clorador até a
clorador até a
lagoa 01
lagoa 02
lagoa 03
lagoa 04
220
m
193
m
248 m
Extensão (m)
166 m
Fonte: Projeto da ETE de São Miguel do Gostoso (CAERN, 2016).

De uma forma ou de outra, apesar de o efluente passar pelo tratamento, a eficiência
deste deve ser monitorada com vistas a atender os parâmetros legais para o lançamento do
efluente tratado no corpo receptor.
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7.3.1.2.8 Qualidade do Efluente
Durante as visitas técnicas a ETE que estava em início de operação, não existia análises
do efluente tratado. Assim, no que tange a eficiência do tratamento da estação, não há dados
que possibilitem uma análise da eficiência real do processo de tratamento deste sistema. A
eficiência teórica é de 95%.
É de grande importância o monitoramento da qualidade do efluente gerado com
objetivo de identificar se o mesmo atende aos requisitos legais estabelecidos na Resolução
CONAMA nº 357/2005 e 430/2011, que dispõem sobre as condições e parâmetros de
lançamento de efluentes.
Ao lançar efluentes em corpos hídricos com índices inadequados de DBO (um dos
indicadores da quantidade de matéria orgânica presente no efluente) pode-se induzir o completo
esgotamento do oxigênio na água, provocando o desaparecimento de peixes e outras formas de
vida aquática e comprometer a qualidade do manancial.
7.3.1.2.9 Custo operacional do sistema
Em relação aos custos operacionais do sistema de esgotamento sanitário, não há os
dados disponíveis para consulta por meio do SNIS, durante as visitas técnicas a construtora A
Gaspar informou que os custos operacionais são em torno de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil
reais) por mês.
7.3.1.3

Soluções Individuais de esgotamento sanitário – São Miguel do Gostoso
Sede

Como já citado anteriormente, como o SES entrou em operação em janeiro de 2019,
ainda há domicílios que não estão ligados a rede coletora, e essa população apresenta como
solução para os esgotos gerados, as soluções individuais. Estes sistemas são constituídos por
fossas, em sua maioria, rudimentares.
As fossas existentes na zona urbana de São Miguel do Gostoso são, em sua maioria,
valas escavadas com alvenaria de tijolos cerâmicos nas laterais e fundo livre para infiltração,
não constituindo tecnicamente um tanque séptico. Estas fossas recebem geralmente apenas os
efluentes provenientes dos vasos sanitários.
211

PMSB

DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO

Figura 113: Fossa na Rua dos Camarões

Figura 114: Fossa na Rua Arabaiana

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

Já as águas cinzas, que nada mais são do que as águas que foram utilizadas na pia, no
chuveiro, na máquina de lavar e que correspondem em média de 50 a 80% da água utilizada em
usos domésticos, apresentam em alguns casos a disposição a céu aberto nas ruas ou ao fundo
dos lotes domiciliares para serem infiltrados no solo, o que se constitui em um grave problema
ambiental e de saúde pública.
Em relação aos locais onde as águas cinzas escoam livremente a céu aberto, têm-se
como consequência, o intenso odor nas redondezas e manifestação de vetores transmissores de
doenças.
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Figura 115: Águas cinzas no quintal na Rua
dos Camarões

Figura 116: Águas cinzas no
quintal na Rua Arabaiana

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

Após conversa com a população, foi possível observar que parte desta sofre com
problemas de entupimento das fossas, ocasionados pela colmatação do solo ou até mesmo pela
presença de material sólido – resíduos – dentro do próprio sistema. Este entupimento acaba
gerando o extravasamento de esgotos e consequentemente a difusão de maus odores, o que
deixa de ser um problema local.
Conforme mencionado, o esgotamento das fossas do município é oferecido pela
prefeitura, através de solicitação na Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano,
porém atualmente o serviço não está em funcionamento, pois não há um caminhão limpa-fossa.
De acordo com informações da população durante os eventos setoriais, atualmente a
Caern fornece um carro limpa fossa para o esgotamento das fossas dos prédios públicos.
Segundo informação da população durante as visitas técnicas, o efluente do carrolimpa fossa era disposto no lixão do município.
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Esses resíduos deveriam ser encaminhados a uma estação de tratamento, porém o
despejo diretamente na ETE, sem nenhum tratamento preliminar prévio, poderia afetar a
eficácia do sistema de tratamento da estação, caso não esteja previsto em seu projeto.
E quando o efluente das fossas esgotadas é lançado em diretamente no solo no lixão,
surge um risco de contaminação do aquífero subterrâneo, manancial este que muitas vezes é
utilizado para o próprio abastecimento das comunidades rurais.
Diante disto faz-se necessário um levantamento dos sistemas individuais do município
como forma de controle tanto da estrutura destas fossas bem como do funcionamento e operação
das mesmas. Esta medida fiscalizadora subsidiará a população, de modo que, caso seja
verificado a necessidade, novos sistemas individuais deverão ser construídos.
É importante frisar que, de acordo com a NBR 7.229, os sistemas de tanques sépticos
devem ser projetados de forma completa, incluindo disposição final para efluente e lodo, bem
como, sempre que necessário tratamento complementar destes conforme a NBR 13.969.
7.3.1.4

Lançamento Pontual: Abatedouro

Os efluentes gerados nesse tipo de atividade apresentam características próprias, como
alta carga orgânica, alto conteúdo de gorduras, altos conteúdos de nitrogênio, fósforo e sal e
teores significativos de sais diversos de cura.
Além disso, a grande quantidade de sangue, fragmentos de tecidos e gorduras que são
liberados durante o processo de abate, faz com que o efluente possua altos valores de DBO5
(demanda bioquímica de oxigênio) e DQO (demanda química de oxigênio), sólidos em
suspensão, graxas e material flotável.
O sangue tem a DQO mais alta de todos os efluentes líquidos gerados no
processamento de carnes. Sangue líquido bruto tem uma DQO em torno de 400g/l, uma DBO5
de aproximadamente 200g/l e concentração de nitrogênio em torno de 30g/l. Em média tem-se
por cabeça de gado em torno de 1 a 5 kg de DBO5, 0,25 a 1 kg de nitrogênio e 0,03 a 0,1 Kg de
fósforo total (PACHECO, 2006).
O município de São Miguel do Gostoso não possui um abatedouro no município.
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7.3.1.5

Informações Comerciais – São Miguel do Gostoso Zona Urbana

7.3.1.5.1 Análise das ligações e economias
Ligações são os ramais prediais conectados à rede de coleta de esgotos, podendo estar
ativo ou inativo. Em contrapartida, as economias são imóveis de uma única ocupação, ou
subdivisão de imóvel com ocupação independente das demais, perfeitamente identificável ou
comprovável em função da finalidade de sua ocupação legal, dotado de instalação privativa ou
comum para o uso dos serviços de abastecimento de água ou de coleta de esgoto. Exemplo: um
prédio com 10 apartamentos possui uma ligação e 10 economias.
Conforme apresentado em 7.3.1.2.2, foram projetadas para serem executadas 1.560
ligações domiciliares.
7.3.1.5.2 Análise dos Volumes
A Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano não possui dados relativos aos
volumes coletados por tipo de estabelecimento (residenciais, comerciais, etc.), este tipo de
informação é importante para que se possam saber quais são os maiores e menores geradores,
bem como servir de base para cálculo de tarifas.
No projeto do SES de São Miguel do Gostoso a estimativa geral da coleta do esgoto é
de 40.072,32 m³/mês para a população de final de plano do projeto, levando em conta as
infiltrações na rede.
7.3.1.5.3 Análise do Faturamento
Não existe nenhuma tarifação sob o serviço de esgotamento em São Miguel do
Gostoso, logo não há nenhum faturamento.
7.3.1.5.4 Análise do Investimento
De acordo informações da A Gaspar durante as visitas técnicas, o Projeto do Sistema
de Esgotamento Sanitário de São Miguel do Gostoso teve o investimento para a execução do
sistema de esgotamento sanitário em cerca de R$ 27.300.000,00 (vinte e sete milhões e
trezentos mil reais) financiados pelo Governo Cidadão.
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7.3.1.5.5 Indicadores operacionais, econômico financeiros, administrativos e
de qualidade dos serviços prestados.
De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano de São Miguel
do Gostoso o sistema de esgotamento entrou em funcionamento em janeiro de 2019, e não há
indicadores operacionais, econômicos, financeiros, administrativos e de qualidade dos serviços
prestados.
No Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) os principais
indicadores de esgoto não apresentam nenhum dado, não sendo possível a obtenção de
informações sobre esses indicadores.
7.3.1.6

Principais deficiências do Sistema de Esgotamento Sanitário da zona
urbana de São Miguel do Gostoso

Neste tópico são pontuadas as principais deficiências relacionadas com o SES da zona
urbana de São Miguel do Gostoso, conforme informações colhidas através de visitas técnicas,
conversa com a população durante os eventos setoriais e coleta de dados junto aos órgãos
competentes tais como a Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano de São Miguel
do Gostoso e a construtora A Gaspar.


Universalização

Tendo em vista a universalização dos serviços de saneamento básico previstos na Lei
nº 11.445/2007, têm-se como maior deficiência do sistema de esgotamento sanitário o número
de domicílios ligada a rede coletora, tendo em vista que está na primeira etapa de operação do
sistema, iniciada em janeiro de 2019, além de que parcela da população não é contemplada,
devido a fase de início de operação do seu sistema coletivo de esgotamento sanitário, o qual
conta com unidades para coleta, transporte, tratamento e destinação dos esgotos sanitários.
Como o sistema está na primeira fase da operação, ainda há residências que não estão
ligadas a rede coletora, cuja população recorre às soluções individuais, as quais em sua maioria
não constituem sistemas de tratamento e disposição final dos resíduos adequados, seja por não
terem sido construídas respeitando critérios técnicos, ou por não serem utilizadas da forma
apropriada.
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Soluções individuais inadequadas

Devido à falta de controle e fiscalização na implantação e operação das soluções
individuais na zona urbana de São Miguel do Gostoso, tem-se como consequência a poluição
dos ecossistemas, geração de maus odores, contaminação de mananciais, além de proporcionar
a transmissão de doenças de veiculação hídrica.
Em relação à construção irregular das fossas rudimentares em algumas áreas do
município, devido à falta de estanqueidade adequada das paredes dessas obras e da ausência de
complementação de tratamento das águas residuárias, sabe-se, então, que ocorre a lixiviação de
nutrientes no solo e, consequentemente, o aporte desses materiais aos mananciais dos arredores,
em virtude da inclinação natural do terreno, além da possível contaminação das fontes de águas
subterrâneas.


Falta de tarifação

Em São Miguel do Gostoso não existe tarifação alguma sobre o serviço de
esgotamento sanitário oferecido. Essa falta de tarifação prejudica a qualidade do serviço de
manutenção e de operação do serviço de esgotamento de fossas.


Destinação inadequada das águas cinzas

Ao ser destacado que, em algumas localidades do município, somente os esgotos
provenientes dos aparelhos sanitários são destinados a fossas rudimentares, sendo as águas
cinza lançadas a céu aberto, sabe-se que devido a topografia natural do terreno, muitas vezes
este efluente escoa a terrenos baldios, favorecendo o acúmulo desses e, consequentemente, a
geração de vetores transmissores de doenças (como o Aedes aegypti) e/ou outros animais que
porventura venham ser foco de zoonoses.
Acarreta, portanto, diminuição da qualidade de vida da população. Tem-se ainda que,
é comum o direcionamento dessas águas cinzas aos mananciais em consequência da drenagem
local, prejudicando o ecossistema, devido a contribuição de nutrientes, principalmente por
causa dos detergentes e sabões presentes nas águas.
Em consequência do intenso enriquecimento de nutrientes nos mananciais, há um
grande crescimento da taxa de consumo de oxigênio na água, muitas vezes favorecendo a
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sobrevivência de algas mais agressivas a saúde humana, além de causar prejuízos à fauna e
elevar o custo do tratamento da água para abastecimento humano.


Água pluvial no SES

Durante o evento setorial da zona urbana foi relatado que há a violação dos poços de
visita em períodos chuvosos, alguns munícipes abrem a tampa do poço de visita para drenar a
água pluvial para a rede coletora de esgoto, acarretando problemas na estação elevatória
ocorrendo extravasamentos.
Como o sistema de esgotamento é do tipo separador absoluto, o dimensionamento das
tubulações da rede coletora é apenas para a vazão de esgoto, ao passo que as vazões de
drenagem de águas pluviais são superiores, o que pode acarretar em rompimento da rede
coletora, o extravasamento nas estações elevatórias, pois as bombas são dimensionadas para
vazões inferiores das águas pluviais; e há o risco de afogamento por sucção do infrator que abre
o tampo. Além disso, essa ação pode ser enquadrada como crime contra o patrimônio público.


Problemas com confinantes da EE-05E

Durante o evento setorial da zona urbana foi relatado que ocorre extravasamento de
esgoto na EE-05E, o qual infiltra no domicílio ao lado estação elevatória, na rua Camurupim,
além da geração de odores.
Infraestrutura de Esgotamento Sanitário na Zona Rural
A zona rural de São Miguel do Gostoso abriga 52,4% da população do município
conforme censo do IBGE (2010), o que corresponde a 4.539 habitantes. Ela se distribui por
todo o município, e apresentam características semelhantes no que tange o sistema de
esgotamento sanitário.
O sistema de esgotamento sanitário da zona rural é caracterizado apenas pelas soluções
individuais de esgotamento, sem dispor de nenhuma infraestrutura pública para isso, porém
ainda existe uma parcela da zona rural não dispõe de solução individual alguma, o que leva esta
população a lançar o esgoto a céu aberto, seja no fundo do lote ou até mesmo em vias públicas.
Entre as soluções individuais mais utilizadas na zona rural do município destaca-se a
construção de fossas rudimentares, que em sua maioria correspondem a valas escavadas, com
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alvenaria de tijolos cerâmicos nas laterais e fundo livre para infiltração. Estas fossas
normalmente recebem apenas os efluentes provenientes dos vasos sanitários (águas negras).
As fossas são construídas em diversos materiais. Os mais comumente utilizados são
tijolos cerâmicos e manilhas de concreto. A construção de fossas com tijolos cerâmicos
geralmente os posicionam com os orifícios no sentido que permite o fluxo de dentro para fora
e vice-versa. Nas fossas construídas em manilhas de concreto o fluxo ocorre apenas pelo seu
fundo, que é aberto ao solo. Essa situação também foi verificada através da tampa de visita na
fossa já concretada.
Além disso, um problema recorrente é a poluição das comunidades através do
lançamento a céu aberto dos esgotos gerados, realizado por parte dos moradores de forma
sanitariamente desagradável, que além de difundir o mau odor ainda oferece riscos à saúde da
população local.
As águas cinzas apresentam disposição a céu aberto nas ruas ou ao fundo dos lotes
domiciliares para serem infiltrados no solo, o que se constitui em um grave problema ambiental
e de saúde pública. Uma situação bastante evidente nas comunidades rurais é a mistura desse
esgoto a céu aberto com os resíduos sólidos.
Figura 117: Fossa na comunidade rural
Angico Velho

Figura 118: Águas cinzas na comunidade
rural Baixinha dos Franças

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

Outro ponto levantado por moradores da zona rural durante as visitas técnicas e
eventos setoriais é a falta de banheiros em parte dos domicílios, principalmente naqueles
domicílios mais carentes.
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Os moradores da zona rural, que possuem fossas, não dispõem de serviço de
esgotamento de fossas uma vez não há tal atividade no município, conforme descrito no item
7.3.1.1. Sem este serviço, o esgotamento ocorre de forma muito precária, sendo realizado na
maioria dos casos pelo próprio morador.
O descarte desse material coletado é destinado a terrenos próximos. É também pratica
comum na zona rural de São Miguel do Gostoso, a não realização do esgotamento das fossas.
Nestes casos, normalmente, os moradores optam por construir uma fossa nova.
7.3.2.1

Principais deficiências do Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona
Rural

Verificando a necessidade de apresentar a realidade mais fidedigna sobre o
esgotamento sanitário na zona rural de São Miguel do Gostoso, durante os eventos setoriais,
foram apontados pela população os seguintes problemas:


Falta de banheiros

Conforme relatado pelos moradores das Comunidades Mundo Novo, Paraíso, Angico
Velho, Morro dos Martins, Antônio Conselheiro e Arizona, durante as visitas técnicas, há a
necessidade de construção de banheiros, pois há domicílios nas comunidades rurais que não
dispõem desta infraestrutura básica do sistema de esgotamento.
Em muitas comunidades há o hábito de não usar banheiros, caso haja, utilizando o
terreno da casa; nas comunidades de Cruzamento, Umburana, Novo Horizonte alguns
munícipes não utilizam os banheiros para não gerar resíduos para a fossa.


Lançamento de esgoto a céu aberto

Dos relatos de moradores durante os eventos setoriais e durante a realização das visitas
técnicas, verificou-se a grande recorrência de lançamento de esgoto a céu aberto em todas as
comunidades rurais, principalmente quando se refere a águas servidas, pois até mesmo os
moradores que possuem fossas, ainda tem a cultura de direcionar apenas as águas negras para
a fossa.


Soluções individuais inadequadas
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Observou-se na zona rural um elevado índice de esgoto lançado a céu aberto. Isto se
deve à falta de controle e fiscalização na implantação e operação das soluções individuais nas
comunidades, ou ainda, ao menor poder aquisitivo da população.
Esse tipo de lançamento tem como consequência a poluição dos ecossistemas, geração
de maus odores, contaminação de mananciais, balneabilidade imprópria, além de proporcionar
a transmissão de doenças de veiculação hídrica.
Por outro lado, as fossas quando são instaladas, nem sempre são construídas conforme
o que preconiza a NBR 7229 - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos.
Caracterizando, portanto, a construção irregular de fossas rudimentares. Devido à falta de
impermeabilização adequada das paredes dessas obras e da ausência de complementação de
tratamento das águas residuárias, sabe-se, então, que ocorre a lixiviação de nutrientes no solo
e, consequentemente, o aporte desses materiais aos mananciais dos arredores, em virtude da
inclinação natural do terreno, além da possível contaminação das fontes de águas subterrâneas.
Os relatos de moradores durante os eventos setoriais indicam que em todas as
comunidades apresentam residências com problemas construtivos nas fossas.


Frequência de esgotamento das fossas

Conforme relatado no item 7.3.1.1, não há o serviço de esgotamento de fossas no
município de São Miguel do Gostoso. Os moradores de todas as comunidades relataram que
existem diversas residências com as fossas cheias. Alguns moradores realizam o esgotamento
por conta própria, com auxílio de balde e deixando o resíduo escoar ao ar livre, na comunidade
Morro dos Martins e Morro dos Paulos.
Lançamento de Efluentes em Corpos Hídricos
A classificação dos corpos d’água do país de acordo com seus usos ficou definida na
promulgação da Resolução do CONAMA nº 357/2005, e junto a isso, também foram definidos
os padrões de qualidade de água e limites máximos permitidos para cada substância lançada,
conforme a classe do corpo receptor. Esses parâmetros devem ser rigorosamente respeitados,
para que o lançamento de efluentes, quando permitido, não ocasione alteração na qualidade da
água dos mananciais.
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O monitoramento desses parâmetros de qualidade da água que subsidiam o
enquadramento deve ser monitorado pelo Poder Público Estadual e Municipal, que também
pode acrescentar condições e padrões de qualidade ou torná-los mais restritivos, considerando
as condições locais. Além disso, “o Poder Público poderá estabelecer restrições e medidas
adicionais, de caráter excepcional e temporário, quando a vazão do corpo de água estiver abaixo
da vazão de referência” (Art. 11, Resolução do CONAMA nº 357/2005).
A Resolução do CONAMA nº 357/2005 juntamente à Resolução CONAMA nº
430/11, também definem valores máximos permitidos de um conjunto de parâmetros para o
monitoramento dos efluentes lançados em corpos hídricos. O órgão ambiental federal, estadual
e municipal, no âmbito de sua competência, também deverá, por meio de norma específica ou
no licenciamento da atividade ou empreendimento, estabelecer a carga poluidora máxima para
o lançamento de substâncias passíveis de estarem presentes, de modo a não comprometer os
padrões estabelecidos para o corpo receptor.
Além disso, deve haver um planejamento da bacia hidrográfica para a alocação de
cargas poluidoras e a avaliação do cumprimento dos padrões ambientais deve levar em conta o
monitoramento: (i) no efluente lançado; (ii) na zona de mistura do corpo de água, quando
houver, que é a região de recebimento da descarga e onde ainda não há homogeneização dos
constituintes; e (iii) em pontos a montante do lançamento dos despejos, que permita um controle
da qualidade de água do corpo hídrico.
No âmbito estadual, Rio Grande do Norte apresenta a Lei nº 6.908/1996, que dispõe
sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, institui o Sistema Integrado de Gestão de
Recursos Hídricos - SIGERH e dá outras providências. Essa lei trata dos usos múltiplos dos
recursos hídricos, bem como da adequação do lançamento de esgotos nos corpos hídricos.
Após visitas técnicas ao município foram constatados sérios problemas ambientais,
entre eles os mais visíveis são o lançamento indevido de esgoto a céu aberto em algumas áreas
do município, o qual escoa até regiões topograficamente mais baixas de acordo com a drenagem
natural do município, a construção de fossas em desacordo com as normas estabelecidas e o
lançamento dos resíduos provenientes do esgotamento das fossas em valas, causando
contaminação do solo e, consequentemente, podendo contaminar também o lençol freático.
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Os esgotos serão coletados e encaminhados até a ETE compacta SISNATE, o efluente
tratado terá sua disposição final no solo, através das lagoas de infiltração.
Como já citado anteriormente, as fossas existentes na zona urbana de São Miguel do
Gostoso apresentam, em sua maioria, fundo livre para infiltração, não constituindo
tecnicamente um tanque séptico, assim, essas áreas podem estar sujeitas a contaminação por
esgoto.
As águas cinzas, apresentam em alguns casos a disposição a céu aberto nas ruas ou ao
fundo dos lotes domiciliares para serem infiltrados diretamente no solo, o que se constitui em
um grave problema ambiental e de saúde pública, tratando-se também de possíveis áreas de
risco de contaminação por esgoto.
7.3.3.1

Rede Hidrográfica do Município

Como já mencionado na caracterização do município em termos de hidrologia, o
município está majoritariamente inserido nos domínios da Faixa Litorânea Norte de
Escoamento Difuso, que possui uma área total 5.736,40 km2. Ocupa cerca de 10,8% do
território estadual e é constituída por quatro sub-bacias independentes. O município de São
Miguel do Gostoso está dentro da sub-bacia 15-4, que ocupa 7,6% do território estadual
(IGARN, 2009).
Os principais corpos de acumulação são as lagoas: do Canto, da Ilha, da Tábua e do
Reduto. Não existem açudes com capacidade de acumulação igual ou superior a 100.000 m³
(CPRM, 2005).
Quanto aos recursos hídricos subterrâneos, de acordo com relatório do Projeto
Cadastro de Fontes de Abastecimento de Água Subterrânea no Estado do Rio Grande do Norte
feito em 2005 pelo CPRM, no município de São Miguel do Gostoso verificam-se dois domínios
hidrogeológicos distintos: Domínio Hidrogeológico Intersticial e no Domínio Hidrogeológico
Karstico-fissural.
O Domínio Intersticial é composto de rochas sedimentares do Grupo Barreiras e dos
Depósitos Litorâneos. O Domínio Karstico-fissural é constituído dos calcários da Formação
Jandaíra (CPRM, 2005).
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No município de São Miguel do Gostoso existem mananciais subterrâneos passíveis
de serem explorados. Entretanto, é preciso estudar cada opção e efetuar projeções de demanda
e oferta possíveis que cada um pode suportar.
As fontes de poluição pontuais de esgotamento sanitário estão inseridas neste contexto,
como uma das principais fontes de poluição dos mananciais no entorno, tornando sua
identificação e caracterização de grande importância para que se possam traçar medidas
preventivas, mitigadoras e compensatórias a respeito deste problema. Na Figura 119 tem-se o
mapa da rede hidrográfica do município.
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Figura 119: Mapa da rede hidrográfica de São Miguel do Gostoso-RN

Elaboração: INCIBRA, 2019.
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Em relação à qualidade da água, conforme dados do IGARN (2017), o ponto de
monitoramento da Faixa Litorânea Norte de Escoamento Difuso situa-se no estuário do Rio
Camurupim (antigo PIA27), com dados de julho de 2009 a outubro de 2016, sendo classificada
a qualidade da água (IQA) como “Média”.
Em geral, os pontos apresentam alta salinidade, resultando em elevada concentração
de sólidos, além de terem alta concentração de coliformes. O IET resultou em oligotrófico.
De acordo com a fonte, historicamente, a FLNED apresenta, genericamente, qualidade
de “Ruim” a “Boa”, sendo a elevada salinidade, que resultou alta concentração de sólidos, a
principal causadora da redução da qualidade. O Índice do Estado Trófico (IET) destes pontos
apresentam classificação média variando entre “Oligotrófica” e “Ultraoligotrófica”, o que
demonstra ter baixo grau de eutrofização na FLNED.
7.3.3.2

Identificação dos principais fundos de vale e potenciais corpos receptores

O principal fundo de vale próximo a ETE é um riacho sem nome, além disso, existe
pequenos açudes. Entretanto, a disposição final do efluente é a infiltração no solo através das
lagoas de infiltração.
Figura 120: Principais corpos hídricos próximos a ETE

Fonte: Google Earth (2017).
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7.3.3.3

Possíveis áreas para locação da ETE

As áreas destinadas a construção de uma ETE devem ser selecionadas mediante
levantamento planialtimétrico do município. O município de São Miguel do Gostoso, conforme
abordado anteriormente, foi dividido em cinco bacias de drenagem conforme a topografia local.
É indicado que a estação se localize no limite do perímetro urbano ou fora deste, em
virtude dos impactos ambientais provenientes do processo de instalação e funcionamento, como
por exemplo, o odor decorrente do funcionamento, e dos custos que poderiam ser evitados com
as desapropriações, bem como próxima a possíveis corpos receptores, a fim de reduzir custos
com o emissário final.
Um dos melhores pontos para locação da ETE é onde está localizado a ETE já
existente, tendo como ponto positivo a distância do centro urbano. Um ponto negativo da atual
locação da ETE existente é a cota altimétrica, necessitando de estações elevatórias para recalcar
o esgoto até o tratamento.
Assim, a área que a ETE está instalada mostra-se adequado para sua locação,
garantindo a distância dos centros urbanos e, associado à sua simplicidade operacional e a
facilidade de manutenção, podem garantir o adequado tratamento dos esgotos com menor
interferência possível na rotina da população.
Caracterização da prestação de serviços
No município de São Miguel do Gostoso o sistema de esgotamento sanitário está sob
a responsabilidade da construtora A Gaspar, que foi a responsável pela execução da obra de
implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da zona urbana do município, o qual será
operado posteriormente pela CAERN.
A Figura 121 apresenta a caracterização dos serviços de esgotamento sanitário de São
Miguel do Gostoso.
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Figura 121: Caracterização do esgotamento sanitário do município de São Miguel do
Gostoso/RN

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

ZONA RURAL

ZONA URBANA

SISTEMA DE
ESGOTAMENTO
SANITÁRIO

SOLUÇÕES INDIVIDUAIS

SOLUÇÕES
INDIVIDUAIS

TIPO CONVENCIONAL
Implantado, em início de
operação

SISTEMA OPERADO
PELA A GASPAR NOS
PRIMEIROS SEIS
MESES E SERÁ
OPERADO PELA
CAERN
POSTERIORMENTE
Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbana.

Para operação do SES em São Miguel do Gostoso Sede conta-se com 17 funcionários,
que são responsáveis pela manutenção do sistema, sendo 01(um) gerente de operação, 4
(quatro) vigias, sendo 03 para ETE e 01 para EEE; 05 (cinco) ajudantes, 01 (um) encanador, 01
(um) eletricista, 01 (um) motorista, 02 (dois) operadores de ETE e 02 (dois) operadores de EEE.
O SES adotado é do tipo convencional, com o tratamento na ETE SISNATE, sistema
caracterizado por reatores biológicos anaeróbicos, seguidos de filtro e clorador. O efluente final
é disposto em quatro lagoas de infiltração.
Na zona rural e na zona urbana são utilizadas soluções individuais. Os sistemas
individuais do município são constituídos por fossas, em sua maioria, rudimentares. As fossas
existentes na zona urbana de São Miguel do Gostoso são em sua maioria valas escavadas com
alvenaria de tijolos cerâmicos nas laterais e fundo livre para infiltração, não constituindo
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tecnicamente um tanque séptico. Estas fossas recebem geralmente apenas os efluentes
provenientes dos vasos sanitários (águas negras).
Nos sistemas individuais as águas cinzas apresentam, em alguns casos, a disposição a
céu aberto nas ruas ou ao fundo dos lotes domiciliares para serem infiltrados no solo, o que se
constitui em um grave problema ambiental e de saúde pública.
Em alguns trechos do município, o efluente escoa a céu aberto por meio de calhas
executadas nas ruas e acaba se misturando com as águas pluviais em períodos de chuvas,
podendo ocasionar diversos problemas de saúde pública e poluição ambiental.
Após conversa com a população, foi possível observar que parte desta sofre com
problemas de entupimento das fossas, ocasionados pela colmatação do solo ou até mesmo pela
presença de material sólido – resíduos – dentro do próprio sistema. Este entupimento acaba
gerando o extravasamento de esgotos e consequentemente a difusão de maus odores, o que
deixa de ser um problema local.
Não há no município serviço de esgotamento de fossas através da prefeitura, apenas
se o munícipe contratar de forma particular.
Assim, faz-se necessário um levantamento dos sistemas individuais do município
como forma de controle tanto da estrutura destas fossas bem como do funcionamento e
operação. Esta medida fiscalizadora subsidiará a população, de modo que, caso seja verificado
a necessidade, novos sistemas individuais deverão ser construídos na zona rural.
INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
A infraestrutura atual do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
deverão ser diagnosticados, considerando sua adequabilidade e eventuais problemas. Este
diagnóstico deve incluir também a avaliação completa da infraestrutura dos sistemas existentes
nas áreas dispersas (áreas rurais, indígenas, quilombolas e tradicionais).
Esta seção apresenta toda a caracterização e diagnóstico do gerenciamento dos
resíduos sólidos executados atualmente pelo Município de São Miguel do Gostoso/RN,
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contemplando toda a legislação vigente, as atribuições da municipalidade, as noções dos custos,
assim como, a realidade dos catadores de materiais recicláveis.
8.1

CONCEITUAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Para compreender a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos é necessário

conhecer o seu conceito. A Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos, define os termos resíduos sólidos e rejeitos. Em seu art. 3º, inciso
XVI, define resíduos sólidos como:
Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em
sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado
a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em
recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede
pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível (BRASIL, 2010).

Ainda em seu art. 3º, inciso XV, os rejeitos são considerados os “resíduos sólidos que,
depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos
tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que
não a disposição final ambientalmente adequada”.
Ademais, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) na NBR 10004/2004
também define resíduo sólido, como os "resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam
de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de
varrição".
8.2

LEGISLAÇÃO VIGENTE
A problemática dos resíduos sólidos atinge todas as regiões do Brasil (estados e

municípios). A legislação concernente sobre resíduos sólidos é tratada nas três esferas de poder.
Nos quadros a seguir estão inseridas as leis de esferas federal e estadual. No âmbito municipal
não há nenhuma legislação sobre resíduos sólidos.
Quadro 40: Legislação Federal – Resíduos Sólidos
TÍTULO
LEI Nº 5.318, DE 26 DE SETEMBRO

TEMA
Institui a Política Nacional de Saneamento e cria o Conselho

DE 1967

Nacional de Saneamento;
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TÍTULO
LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE

TEMA
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e

1981

mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.
Regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990
(alterado pelo Decreto nº1.523/95) e alterada pelas Lei nº7.804,
de 18 de julho de 1989 e nº8.028, de 12 de abril de 1990.

LEI FEDERAL N°12.305, DE 02 DE

“Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no

AGOSTO DE 2010

9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.”

LEI FEDERAL Nº 11.445, DE 5 DE

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera

JANEIRO DE 2007.

as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de
maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978;
e dá outras providências.

DECRETO FEDERAL N° 7.404/10,

“Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010, que

DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010

institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê
Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o
Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística
Reversa, e dá outras providências.”

DECRETO FEDERAL Nº 5.940, DE

“Institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos

25 DE OUTUBRO DE 2006

órgãos e entidades da administração pública federal direta e
indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e
cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, e dá outras
providências.”

DECRETO Nº 6.017, DE 17 DE

Regulamenta a Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe

JANEIRO DE 2007

sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos.

LEI FEDERAL LEI Nº 11.107, DE 6

Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios

DE ABRIL DE 2005.

públicos e dá outras providências.

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 469, DE

“Altera a Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002,

29 DE JULHO DE 2015

que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão
dos resíduos da construção civil.”

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 448, DE

“Altera os arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10 e 11 da Resolução nº 307,

18 DE JANEIRO DE 2012

de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio AmbienteCONAMA”

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 431, DE

“Altera o art. 3º da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, do

24 DE MAIO DE 2011

Conselho

Nacional

do

Meio

Ambiente

CONAMA,

estabelecendo nova classificação para o gesso.”
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TÍTULO
RESOLUÇÃO CONAMA N° 424, DE

TEMA
“Revoga o parágrafo único do art. 16 da Resolução CONAMA

22 DE ABRIL DE 2010

nº 401/2008.”

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 416, DE

“Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada por

30 DE SETEMBRO DE 2009

pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada, e
dá outras providências.”

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 404, DE

“Estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental

11 DE NOVEMBRO DE 2008

de aterro sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos
urbanos.”

RESOLUÇÃO CONAMA N° 401, DE

“Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio

4 DE NOVEMBRO DE 2008

para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os
critérios e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente
adequado, e dá outras providências.”

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 386, DE

“Altera o art. 18 da Resolução CONAMA nº 316, de 29 de

27 DE DEZEMBRO DE 2006

outubro de 2002.”

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 362, DE

“Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo

23 DE JUNHO DE 2005

lubrificante usado ou contaminado.”

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 358, DE

“Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos

29 DE ABRIL DE 2005

serviços de saúde e dá outras providências.”

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 348, DE

“Altera a Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002,

16 DE AGOSTO DE 2004

incluindo o amianto na classe de resíduos perigosos.”

RESOLUÇÃO CONAMA N.º 313, DE

“Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos

29 DE OUTUBRO DE 2002

Industriais.”

RESOLUÇÃO CONAMA N.º 316, DE

“Dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento

29 DE OUTUBRO DE 2002

de sistemas de tratamento térmico de resíduos.”

RESOLUÇÃO CONAMA N.º307, DE

“Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão

05 DE OUTUBRO DE 2002

dos resíduos da construção civil.”

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 05, DE

“Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos oriundos de

05 DE AGOSTO DE 1993

serviços de saúde, portos e aeroportos, terminais ferroviários e
rodoviários.”

RESOLUÇÃO CONAMA N.º 06, DE

“Dispõe sobre a incineração de resíduos sólidos provenientes dos

19 DE SETEMBRO DE 1991

serviços de saúde e dá outras providências.”

Quadro 41: Legislação Estadual – Resíduos Sólidos
TÍTULO

TEMA

LEI COMPLEMENTAR Nº 272, DE 3

“Dispõe sobre a Política e o Sistema Estadual do Meio Ambiente,

DE MARÇO DE 2004.

as infrações e sanções administrativas ambientais, as unidades
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TÍTULO

TEMA
estaduais de conservação da natureza, institui medidas
compensatórias ambientais, e dá outras providências.”

LEI COMPLEMENTAR Nº 336, DE

“Altera a Lei Complementar Estadual nº 272, de 03 de março de

12 DE DEZEMBRO DE 2006.

2004 e dá outras providências.”

LEI COMPLEMENTAR Nº 380, DE

“Altera a Lei Complementar Estadual nº 272, de 03 de março de

26 DE DEZEMBRO DE 2008.

2004, modifica o nome do Instituto de Defesa do Meio Ambiente
do RN e dá outras providências.”

LEI COMPLEMENTAR Nº 482, DE

“Altera a Lei Complementar Estadual n.º 163, de 5 de fevereiro

03 DE JANEIRO DE 2013.

de 1999, dispondo sobre Órgãos e Entes do Poder Executivo do
Estado, e dá outras providências.”

LEI COMPLEMENTAR Nº 558, DE

“Altera a Lei Complementar Estadual nº 272, de 3 março de

22 DE DEZEMBRO DE 2015.

2004, e dá outras providências.”

8.3

Normas Técnicas
As normas são leis utilizadas para padronizar, e indicam um padrão de qualidade. É

importante seguir com vigor as publicações da ABNT para que não existam conflitos, e a
padronização ajuda, ainda, na comparação de pesquisas relacionadas a um mesmo assunto.
Neste pensar, corroborando com os critérios estabelecidos pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas, são apresentadas, no Quadro 42, as normas técnicas relacionadas ao
sistema de resíduos sólidos:
Quadro 42: Normas Técnicas ABNT – Resíduos Sólidos
NORMA

ANO DE
PUBLICAÇÃO

NBR 10004

2004

NBR 15849

2010

NBR 13221

2017

NBR 13334

2017

NBR 10005

2004

NBR
10006

2004

ASSUNTO ABORDADO

Resíduos sólidos – Classificação
Resíduos Domiciliares (secos, úmidos e indiferenciados):
Resíduos sólidos urbanos – aterros sanitários de pequeno porte –
Diretrizes para localização, projeto, implantação, operação e
encerramento.
Resíduos Domiciliares (secos, úmidos e indiferenciados):
Transporte terrestre de resíduos.
Resíduos Domiciliares (secos, úmidos e indiferenciados):
Contentor metálico de 0,80 m³, 1,2 m³ e 1,6 m³ para coleta de resíduos
sólidos por coletores-compactadores de carregamento traseiro –
Requisitos.
Resíduos Domiciliares (secos, úmidos e indiferenciados):
Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos sólidos.
Resíduos Domiciliares (secos, úmidos e indiferenciados):
Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de resíduos.
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NORMA

ANO DE
PUBLICAÇÃO

NBR 10007

2004

NBR 14599

2014

NBR 13591

1996

NBR 13463

1995

NBR 12988

1993

NBR 13896

1997

NBR 12980

1993

NBR 15116

2004

NBR 15112

2004

NBR 15113

2004

ASSUNTO ABORDADO

Resíduos Domiciliares (secos, úmidos e indiferenciados):
Amostragem de resíduos sólidos.
Resíduos Domiciliares (secos, úmidos e indiferenciados):
Requisitos de segurança para coletores-compactadores de carregamento
traseiro e lateral.
Resíduos Domiciliares (secos, úmidos e indiferenciados):
Compostagem – Terminologia.
Resíduos Domiciliares (secos, úmidos e indiferenciados):
Coleta de resíduos sólidos.
Resíduos Domiciliares (secos, úmidos e indiferenciados):
Líquidos livres - Verificação em amostra de resíduos - Método de
ensaio
Resíduos Domiciliares (secos, úmidos e indiferenciados):
Aterros de resíduos não perigosos – Critérios para projeto, implantação
e operação.
Resíduos Domiciliares (secos, úmidos e indiferenciados):
Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos urbanos –
Terminologia.
Resíduo de Construção Civil:
Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil –
Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função
estrutural – Requisitos.
Resíduo de Construção Civil:
Resíduos da construção civil e resíduos volumosos – Áreas de
transbordo e triagem – Diretrizes para projeto, implantação e operação.
Resíduo de Construção Civil:
Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – Aterros –
Diretrizes para projeto, implantação e operação.

CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
Concernente a classificação dos resíduos sólidos existe duas legislações: a norma

técnica da ABNT NBR 10004/2004 e a lei nº 12.305/2010.
Conforme a ABNT NBR 10.004/2004, os Resíduos Sólidos são classificados de
acordo com o seu grau de periculosidade, isto é, os riscos potenciais que causam ao meio
ambiente e à saúde pública, sendo divididos em Resíduos Classe I e Resíduos Classe II, este
último subdividido em Classe II-A (Não Inertes) e Classe II-B (Inertes).
Segundo a Lei Federal nº 12.305/2010, em seu art. 13 os resíduos sólidos são
classificados quanto à origem e quanto à periculosidade. O quadro abaixo apresenta ambas
classificações.
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Quadro 43: Classificação dos resíduos sólidos
LEGISLAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Resíduos Classe I

ABNT NBR
10.004/2004

Resíduos Classe II

Lei Federal
12.305/2010

Quanto à origem

DESCRIÇÃO
Correspondem aos resíduos perigosos, sendo denominados pela
Norma como aqueles que apresentam periculosidade, podendo
apresentar: risco à saúde pública, provocando mortalidade,
incidência de doenças ou acentuação de seus índices; riscos ao meio
ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma inadequada;
características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade,
toxicidade e/ou patogenicidade.
Fazem alusão aos resíduos não perigosos, os quais são subdivididos
em Resíduos Classe II-A, que fazem menção àqueles que não se
enquadram nas classificações de Resíduos Classe I ou Resíduos
Classe II-B, nos termos da referida Norma. Os Resíduos Classe II-A
são assim denominados quando apresentarem propriedades, como
biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água.
Quanto aos Resíduos Classe II-B, constituem esta categoria
quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma
representativa, segundo a NBR 10.007, e submetidos a um contato
dinâmico e estático com água destilada ou deionizada a temperatura
ambiente, conforme NBR 10.006, não tiverem nenhum de seus
constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões
de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez,
dureza e sabor.
Resíduos
Originários de atividades domésticas em
domiciliares
residências urbanas
Originários da varrição, limpeza de
Resíduos de limpeza
logradouros e vias públicas e outros
urbana
serviços de limpeza urbana
Englobados nas alíneas “a” (Resíduos
Resíduos sólidos
Domiciliares) e “b” (Resíduos de limpeza
urbanos
urbana);
Resíduos de
estabelecimentos
Gerados nessas atividades, excetuados os
comerciais e
referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”
prestadores de
serviços
Resíduos dos
Gerados nessas atividades, excetuados os
serviços públicos de
referidos na alínea “c”
saneamento básico:
Gerados nos processos produtivos e
Resíduos industriais:
instalações industriais
Gerados nos serviços de saúde, conforme
Resíduos de serviços definido em regulamento ou em normas
de saúde
estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e
do SNVS
Resíduos da
Gerados nas construções, reformas
construção civil
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LEGISLAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO
Reparos e
demolições de obras
de construção civil,
Resíduos
agrossilvopastoris
Resíduos de serviços
de transportes
Resíduos de
mineração

Resíduos perigosos

Quanto à
periculosidade

Resíduos não
perigosos

8.5

Incluídos os resultantes da preparação e
escavação de terrenos para obras civis
Gerados nas atividades agropecuárias e
silviculturais, incluídos os relacionados a
insumos utilizados nessas atividades
Originários de portos, aeroportos, terminais
alfandegários, rodoviários e ferroviários e
passagens de fronteira
Gerados na atividade de pesquisa, extração
ou beneficiamento de minérios
Aqueles que, em razão de suas
características
de
inflamabilidade,
corrosividade, reatividade, toxicidade,
patogenicidade,
carcinogenicidade,
teratogenicidade
e
mutagenicidade,
apresentam significativo risco à saúde
pública ou à qualidade ambiental, de acordo
com lei, regulamento ou norma técnica
Aqueles não enquadrados em resíduos
perigosos.
Parágrafo único. Respeitado o disposto no
art. 20, os resíduos referidos na alínea “d”
do inciso I do caput, se caracterizados
como não perigosos, podem, em razão de
sua natureza, composição ou volume, ser
equiparados aos resíduos domiciliares pelo
poder público municipal

CONSIDERAÇÕES GERAIS
O diagnóstico de gestão dos resíduos sólidos é a ferramenta principal para fundamentar

um modelo de gerenciamento para o município e assegurar seu desenvolvimento sustentável.
Por meio dele, busca-se dar continuidade à melhoria da qualidade de vida e da preservação do
meio ambiente. Conhecer a realidade dos resíduos no município é de extrema importância tanto
para a administração municipal como para a população que se beneficia deste serviço.
A carência de saneamento básico, principalmente da disposição final adequada dos
resíduos, repercute diretamente sobre a qualidade da água e do solo de um município. Se o
resíduo for queimado pela população, temos ainda a poluição do ar. Sendo assim, cabe ao poder
público o exercício do planejamento municipal considerando a questão dos resíduos sólidos
como um instrumento do desenvolvimento político e de sustentabilidade econômica e
ambiental.
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Para isso, é necessário fazer a caracterização, bem como definir a composição dos
resíduos sólidos gerados no município, através de levantamentos, estudos e pesquisas, que
identifiquem área e a população atendida pelos serviços de limpeza e coleta, a fim de quantificar
a geração per capita, sua regularidade e ou frequência e ainda levantar a eficiência dos
equipamentos e recursos humanos utilizados na realização destes serviços.
Neste capítulo serão expostas a caracterização dos resíduos sólidos gerados, assim
como os serviços de acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos
resíduos sólidos de São Miguel do Gostoso/RN.
8.6

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO ATUAL MODELO DE GESTÃO
A estrutura operacional é vista como elemento essencial para a gestão de resíduos

sólidos no município. Tal estrutura é composta por diversos elementos que viabilizam a
execução dos serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos por meio de uma tecnologia
específica ou um conjunto de tecnologias.
Dessa forma, o município pode contar com o apoio de empresas especializadas em
gestão de resíduos sólidos para efetuar o levantamento das variáveis mencionadas. A
responsabilidade quanto ao gerenciamento dos resíduos em âmbito municipal é da Secretaria
de Meio Ambiente e Planejamento Urbano.
É de suma importância compreender a atual estrutura operacional dos serviços de
limpeza urbana do município para planejar uma solução operacional sustentável em longo prazo
e que sejam adequadas as legislações vigentes, de forma a garantir a sustentabilidade dos
serviços.
A população do Município de São Miguel do Gostoso possui características
socioeconômicas de cidades de pequeno porte e características culturais de cidades turísticas,
com acentuada população flutuante, produzindo um volume elevado de resíduos sólidos, em
atividades diversas no setor comercial e no setor de consumo, sob a responsabilidade da
administração pública direta, podendo ser destacados os seguintes resíduos:
a)

Resíduos domiciliares;

b)

Resíduos de limpeza urbana;
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c)

Resíduos sólidos urbanos;

d)

Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços;

e)

Resíduos industriais;

f)

Resíduos de serviços de saúde;

g)

Resíduos da construção civil;

h)

Resíduos perigosos.
Atualmente, no município de São Miguel do Gostoso, a coleta e disposição final de

todos os tipos de resíduos são de responsabilidade da Prefeitura, sendo realizada por
funcionários municipais ligados a Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, por
uma empresa terceirizada denominada MB Limpeza Urbana e, particularmente, para a coleta e
disposição final de Resíduos de Serviços de Saúde, os serviços de coleta e disposição final são
terceirizados a empresa Stericycle.
Figura 122: Coleta e disposição final dos resíduos sólidos em São Miguel do Gostoso

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano de São Miguel do Gostoso/RN, 2019.
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Quadro 44: Responsabilidades do Gerenciamento dos Resíduos Sólidos em São Miguel do Gostoso/RN
ORIGEM DO RESÍDUO

RESPONSÁVEL

Domiciliar
Comercial
Limpeza Pública
Saneamento Básico
Industrial
Serviço de Saúde
Construção Civil
Perigosos

MB Limpeza Urbana
Prefeitura Municipal
Prefeitura Municipal
Prefeitura Municipal
Prefeitura Municipal
Stericycle
Prefeitura Municipal
Prefeitura Municipal

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano de São Miguel do
Gostoso/RN, 2019.

O município possui coleta sistemática, com calendário e cronograma fixo. Na sede
municipal as equipes realizam suas atividades no turno matutino e vespertino. Pela manhã as
atividades iniciam às 7h e finalizam às 11h, enquanto no turno vespertino iniciam as atividades
às 13h e finalizam às 16h.
O serviço de coleta de resíduos sólidos em São Miguel do Gostoso ocorre todos os
dias da semana, sendo no domingo realizado apenas no turno matutino. Além disso, aos
domingos são retirados os resíduos da Praia do Tourinho e às segundas-feiras uma equipe
realiza a coleta dos resíduos gerados na feira livre municipal.
Segundo informações da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, o
corpo funcional da MB Limpeza Urbana para coleta de resíduos domiciliares toda zona urbana
é composto por 7 (sete) funcionários, divididos em duas equipes. A coleta de resíduos
domiciliares é feita utilizando um caminhão compactador e um caminhão do tipo caçamba com
carroceria de madeira.
Segundo informações da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, nos
serviços de varrição da zona urbana o quadro funcional é composto por 7 (sete) garis, para os
serviços de capinação, podação e roçagem tem-se 5 (cinco) funcionários disponíveis, os quais
as funções definidas. Estes dados serão mais detalhados nos próximos itens deste diagnóstico.
O serviço de capinação, podação e roçagem na zona urbana é realizado conforme verificação
de demanda.
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NOÇÕES DE CUSTO DO ATUAL SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
O município de São Miguel do Gostoso tem como órgão responsável pela execução

da gestão dos resíduos sólidos a Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano. A
Prefeitura não cobra pelos serviços e não recebe recursos federais para o manejo dos resíduos
sólidos.
O município de São Miguel do Gostoso não preenche o Sistema Nacional de
Informações Sobre Saneamento (SNIS) sobre Resíduos Sólidos e não dispõe de um balanço
financeiro das despesas de custeio e investimento para a gestão de resíduos sólidos no
município, assim como não dispõe de indicadores operacionais, econômico-financeiros,
administrativos e de qualidade dos serviços prestados.
A Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano estima que o custo com a
gestão de resíduos sólidos no município é de R$ 150.000,00 por mês.
A receita operacional da gestão de resíduos sólidos no município é igual a zero pois o
município não cobra pelo serviço e não recebe verba para a realização do referido serviço. Dessa
forma, não é possível atualmente apresentar as despesas reais de custeio e investimento e
indicadores operacionais, econômico-financeiros, administrativos e de qualidade dos serviços
prestados.
8.8

CARACTERIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA
A caracterização quantitativa e qualitativa é realizada para se obter a quantidade de

resíduos sólidos urbanos gerados e analisar sua composição gravimétrica. Este procedimento
auxilia na criação de propostas para elaboração do PMGIRS, com vistas a contemplar o sistema
de gerenciamento de resíduos compreendendo as fases desde a geração à destinação final,
realizando o tratamento apropriado dos materiais recicláveis e dos resíduos orgânicos.
O processo de caracterização dos RSU em um município tem como objetivo planejar
a forma de destinação final mais adequada a ser aplicada aos resíduos sólidos gerados em uma
determinada comunidade; viabilizar a implantação de algum sistema de tratamento, por
exemplo, a compostagem a partir dos resíduos sólidos orgânicos; avaliar a viabilidade do
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aproveitamento do material inorgânico para instalação de usina de triagem e posterior venda
dos materiais recicláveis; estas caracterizações são feitas no destino final dos resíduos sólidos
(STECH, 1990).
O Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Rio Grande do Norte PEGIRS/RN (2012) apresenta a proposição de regionalizações dos municípios para a adequada
gestão dos resíduos sólidos. O município de São Miguel do Gostoso foi integrado à
regionalização Mato Grande, à qual é composta por 26 municípios, que serão contemplados
com um aterro sanitário para a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
A descrição da composição gravimétrica em São Miguel do Gostoso é descrita na
Figura 123.
Figura 123: Composição Gravimétrica dos Resíduos Coletados no Município de São
Miguel do Gostoso/RN.
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Plástico Filme
Plástico Rígido
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Metal Ferroso
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Texteis
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20,8%

Fonte: Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos da Região do Mato Grande do Estado do Rio Grande do
Norte (2016).

Podemos ter como base essas informações para o município de São Miguel do
Gostoso, onde verifica-se a necessidade de desenvolvimento de projetos e ações voltados para
não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, conforme preconizado pela Política
Nacional de Resíduos Sólidos (2010).
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Devem ser realizadas campanhas educativas voltadas a incentivar a população a
realizar a segregação prévia de seus resíduos na fonte geradora (casas, escolas, órgãos públicos,
etc.), criação de programas voltados à coleta seletiva, bem como ao tratamento dos resíduos
recicláveis e orgânicos.
Através de atitudes como estas é possível reduzir a quantidade de resíduos orgânicos,
reutilizáveis e recicláveis encaminhados para o lixão e para um futuro aterro sanitário proposto
no PEGIRS/RN (2012) para a região Mato Grande, de forma consorciada com os outros 25
municípios que formam esta Regionalização. Os resíduos que seriam destinados sem
segregação prévia, a partir destes programas, poderão ser fonte de renda para muitas famílias
no município, tornando-se assim um instrumento de inserção social, provendo benefícios à
população, ao meio ambiente e a economia municipal.
Existem diversos tipos de compostagem, a escolha do método de compostagem ideal
está relacionada às características do município e a quantidade de resíduo a ser compostado.
Sendo assim, os processos de compostagem podem ser divididos em três grupos: sistema natural
de leiras revolvidas, sistema de leiras estáticas aeradas, sistemas fechados ou reatores
biológicos.
De forma geral, de acordo com o Manual para Implantação de Compostagem e de
Coleta Seletiva no Âmbito de Consórcios Públicos (MMA, 2010), costuma-se utilizar o método
natural para quantidades até 100 toneladas/dia de resíduos orgânicos, compreendendo resíduos
de origem domiciliar, de grandes geradores de orgânicos, e resíduos de poda, remoção de
árvores e jardinagem de áreas públicas e privadas. Neste sistema a decomposição da matéria
orgânica é realizada pelo processo aeróbio e a introdução do oxigênio na leira ocorre através do
revolvimento periódico da massa de compostagem. Um processo simples e barato, que traz
muitos benefícios ao município.
Uma estratégia para o município é a criação e divulgação de um projeto de reciclagem
e compostagem, com elaboração de cartilhas educativas e informativas e a realização de
oficinas nas instituições de ensino e igrejas.
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GERAÇÃO PER CAPITA
A geração dos resíduos domiciliares varia de acordo com o porte dos municípios e

regiões geográficas do país, assim como em função da atividade econômica, do tamanho, da
renda da população e possíveis populações flutuantes presentes no local.
A quantidade de resíduos em toneladas, na ausência de balança, pode tomar como
parâmetro os indicadores de massa específica aparente dos resíduos domiciliares. O Instituto
Brasileiro de Administração Pública - IBAM (2001) afirma que normalmente, o peso específico
dos resíduos corresponde a 230 kg/m³, quando soltos, e compactados atingem cerca de 600
kg/m³.
De acordo com dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e
Resíduos Especiais – ABRELPE, a geração total de RSU no Brasil em 2017 foi de
aproximadamente 78,4 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 1,0% em relação
ao ano de 2016, índice superior à taxa de crescimento populacional no país no período, que foi
de 0,8%. Os dados de geração anual e per capita em 2017, comparados com 2016, são
apresentados na Figura 124.
Figura 124: Geração dos RSU no Brasil

Fonte: Pesquisa ABRELPE e IBGE (2017).

De acordo com os dados da ABRELPE houve um aumento de 1,25% no total de RSU
coletado em 2017 comparados a 2016. A comparação deste índice com o crescimento da
geração de RSU mostra uma evolução semelhante na cobertura dos serviços de coleta de RSU,
o qual atingiu um total de 196.050 toneladas coletadas no ano.
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Figura 125: Coleta de RSU no Brasil

Fonte: Pesquisa ABRELPE e IBGE (2017).

A comparação entre a quantidade de RSU gerada (Figura 124) e a coletada (Figura
125) em 2017 mostra que o país contou com um índice de cobertura de coleta de 91,24%,
levando à constatação de que 18.818 toneladas deixaram de ser coletadas no país neste ano e,
consequentemente, tiveram destino impróprio (ABRELPE, 2017).
Já na região Nordeste os 1.794 municípios dos nove Estados da região Nordeste
geraram, em 2017, a quantidade de 55.492 toneladas/dia de RSU, das quais 79,1% foram
coletadas. Os dados indicam crescimento de 1,2% no total coletado e aumento de 0,8% na
geração de RSU relativos ao ano anterior, como pode ser visto na Figura 126 e Figura 127.

Figura 126: Quantidade de RSU Gerada na Região Nordeste

Fonte: Pesquisa ABRELPE e IBGE (2017).
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Figura 127: Quantidade de RSU Coletado na Região Nordeste

Fonte: Pesquisa ABRELPE e IBGE (2017).

Na Tabela 22 é apresentada a geração de resíduos por estado do país, o que permite
comparar os índices per capita de coleta de RSU das regiões.
Tabela 22: Índice per capita de coleta de RSU no Brasil por regiões
REGIÕES
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
BRASIL

2016
RSU TOTAL (t/dia)
12.500/0,705
43.555/0,762
14.175/0,905
102.620/1,188
20.987/0,713

2017
RSU GERADO (t/dia)
12.705
43.871
14.406
103.741
21.327

193.637
196.050
Fonte: Pesquisa ABRELPE e IBGE (2017).

ÍNDICE
(kg/hab./dia)
0,708
0,766
0,907
1,193
0,719
0,944

Estimativa da quantidade de Resíduos Sólidos Gerados
A estimativa quantitativa de geração de resíduos sólidos é uma projeção, a qual
considera o horizonte dos 20 anos de vigência do Plano, de 2018 a 2038. Assim, o método de
tendência de crescimento demográfico adotado foi o AiBi, que tem como princípio fundamental
a subdivisão de uma área maior, cuja estimativa já se conhece, em n áreas menores, de tal forma
que seja assegurada ao final das estimativas das áreas menores a reprodução da estimativa,
previamente conhecida, da área maior através da soma das estimativas das áreas menores.
Para valores da geração per capita foi seguida a metodologia proposta por Monteiro et
al. (IBAM/2001), que relaciona a quantidade de resíduos urbanos gerada diariamente e o
número de habitantes de determinada região.
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Esta estimativa também reflete a realidade estadual, apresentada no Relatório Síntese
do Plano Estadual de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos/RN (PEGIRS/RN, 2012). De
acordo com este documento a produção per capita de resíduos varia conforme o contingente
populacional e o desenvolvimento econômico do município. Assim, os dados apresentados
apontaram que a produtividade média do estado também é de 0,50 kg/hab.dia. Para efeito de
cálculo, conforme adotado pela literatura, considerou-se um aumento de 1% na geração de
resíduos a cada ano.
Esta taxa foi utilizada como referencial para calcular a geração de resíduos sólidos no
município de São Miguel do Gostoso no decorrer dos 20 anos de horizonte do Plano. Os
resultados obtidos estão apresentados no Tabela 23.
Tabela 23: Estimativa anual de geração de resíduos sólidos ao longo do horizonte do plano do
município de São Miguel do Gostoso/RN

Ano

População Total
(hab)

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037

9.203
9.285
9.365
9.443
9.518
9.562
9.663
9.732
9.799
9.864
9.927
9.988
10.046
10.103
10.158
10.213
10.268
10.324
10.380
10.436
10.493
10.550

Geração per
Geração diária
capita de resíduos
de resíduos
sólidos
sólidos
(kg/hab/dia)
(ton/dia)
0,500
4,60
0,505
4,69
0,510
4,78
0,515
4,86
0,520
4,95
0,526
5,02
0,531
5,13
0,536
5,22
0,541
5,31
0,547
5,39
0,552
5,48
0,558
5,57
0,563
5,66
0,569
5,75
0,575
5,84
0,580
5,93
0,586
6,02
0,592
6,11
0,598
6,21
0,604
6,30
0,610
6,40
0,616
6,50

Geração anual de
resíduos sólidos
(ton/ano)
1.679,55
1.711,46
1.743,47
1.775,57
1.807,57
1.834,08
1.871,99
1.904,21
1.936,49
1.968,83
2.001,22
2.033,65
2.065,92
2.098,41
2.130,94
2.163,90
2.197,31
2.231,38
2.265,92
2.300,93
2.336,63
2.372,82
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Ano

População Total
(hab)

2038

10.607

Geração per
Geração diária
capita de resíduos
de resíduos
sólidos
sólidos
(kg/hab/dia)
(ton/dia)
0,622
6,60

Geração anual de
resíduos sólidos
(ton/ano)
2.409,49

Não existem dados precisos fornecidos pela prefeitura para a geração de resíduos
diários no município em questão, porém com base em um levantamento estatístico, percebe-se
que no ano corrente de 2018 a geração, com base na população total, é de 4,78 toneladas diárias,
no qual esse número após vinte (20) anos será de 6,60 toneladas diárias.
8.10 SERVIÇOS EXECUTADOS NA ZONA URBANA
A coleta e transporte consistem nas operações de remoção e transferência dos resíduos
sólidos para um local de armazenamento, processamento ou destinação final. O objetivo
específico da coleta é remover de modo rápido e seguro o resíduo para seu destino final,
evitando problemas estéticos, ambientais e de saúde pública.
Os resíduos sólidos urbanos, comerciais e de prestadores de serviços gerados nas
cidades são de responsabilidade do Município, através da Secretaria de Meio Ambiente e
Planejamento Urbano. O Município é o responsável, com regularidade e continuidade, pelo
planejamento e pela execução da limpeza municipal, exercendo a titularidade dos serviços,
independentemente se estes serviços forem prestados de forma indireta.
Atualmente, a execução dos serviços pertinentes à coleta e transporte para disposição
final sem tratamento de todos os tipos de resíduos sólidos urbanos é de responsabilidade do
poder público, que terceiriza parte dos serviços através da empresa MB Limpeza Urbana e da
empresa Stericycle.
Resíduos Domiciliares (RDO)
8.10.1.1 Acondicionamento dos Resíduos Domiciliares
O acondicionamento dos resíduos domiciliares requer o preparo dos mesmos para a
coleta de forma sanitariamente adequada e compatível com o tipo e quantidade de resíduos, em
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embalagens apropriadas e com bom desempenho, facilitando a identificação e possibilitando o
manuseio seguro dos resíduos durante as etapas posteriores de coleta e transporte.
O acondicionamento adequado evita acidentes, proliferação de micro e macro vetores,
além de impacto visual desagradável e mau cheiro, e heterogeneidade em casos de existência
de coleta seletiva. Os recipientes mais comuns utilizados para acondicionar os resíduos
domiciliares são os sacos plásticos ou de papel, caixas empilháveis, baldes ou contentores de
pequena dimensão, havendo ainda contentores de grande porte para o acondicionamento
coletivo.
Embora seja possível definir o tipo de acondicionamento tecnicamente mais adequado
para cada situação, sua padronização é muito difícil porque tal atribuição é do usuário. Sendo
assim, os esforços da municipalidade deverão ser concentrados no sentido de conscientizar a
população para que procure acondicionar, da melhor maneira possível, o resíduo gerado em
cada domicílio (IBAM, 2008).
De acordo com o Centro de Estudos e Pesquisas Urbanas do IBAM, o recipiente
apropriado para o acondicionamento dos resíduos deverá:
• Atender às condições sanitárias;
• Não ser feio, repulsivo ou desagradável;
• Ter capacidade para conter o resíduo gerado durante o intervalo entre uma coleta e
outra;
• Permitir uma coleta rápida, aumentando com isso a produtividade do serviço;
• Possibilitar uma manipulação segura por parte da equipe de coleta.
Porém, para que se possa decidir e adotar um tipo de recipiente para acondicionamento
dos resíduos entram em consideração os seguintes fatores, sendo necessário fazer a distinção
entre os recipientes com retorno, aqueles devolvidos pelo coletor após o esvaziamento, e os sem
retorno:
• As características do resíduo;
• A sua geração;
• A frequência com que a coleta é feita;
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• Tipo de edificação;
• Preço do recipiente.
Se os recipientes forem retornáveis, estes devem ser de plástico duro ou de ferro,
possuir tampa para evitar insetos e que animais vasculhem o resíduo, ter capacidade compatível
com a coleta, ter alças e tamanhos compatíveis e não possuir bordas ou arestas cortantes, a fim
de evitar acidentes durante o manuseio.
Durante as visitas técnicas realizadas ao município, foi observado que animais
vasculham as lixeiras com resíduos (Figura 128), o que além de espalhar resíduos pelas vias do
município pode adoecer os animais.
Em audiência pública, a população manifestou que essa situação é comum no
município e que é de grande incômodo. Foi solicitado que a Prefeitura Municipal atue buscando
coibir a criação de animais soltos na zona urbana de São Miguel do Gostoso e responsabilize
os proprietários dos animais por quaisquer sinistros que possam vir a ocorrer.
Figura 128: Animal vasculhando o lixo em São Miguel do
Gostoso/RN

Fonte: INCIBRA, 2019.

Os recipientes sem retorno são colocados no veículo coletor juntamente com o resíduo
que contêm, sendo mais utilizados os sacos plásticos, com capacidade geralmente entre 20 e
100 litros, devendo apresentar espessura suficiente para não romper durante a coleta.
Embora sejam ideais para o acondicionamento, do ponto de vista sanitário e de
agilização da coleta, os sacos plásticos apresentam aspectos desfavoráveis, como fragilidade
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em relação aos materiais perfurocortantes e preço elevado que pode tornar inviável sua adoção
pela população de baixa renda. Mesmo assim, pela economia que trazem ao serviço, é
aconselhável a sua adoção obrigatória nas áreas de comércio mais ativo e nas concentradoras
de população de maior poder aquisitivo.
No município de São Miguel do Gostoso tradicionalmente os resíduos domésticos são
acondicionados em lixeiras coletivas dispostas nas calçadas das residências ou em pontos
estratégicos da coleta.
Nos eventos setoriais foi relatado que não há o acondicionamento prévio por parte do
gerador em sua residência até o dia da coleta, isto é, todo resíduo gerado na residência é
imediatamente acondicionado na lixeira pública. Desse modo, as lixeiras são rapidamente
preenchidas e os resíduos gerados posteriormente são acondicionados ao lado das referidas
lixeiras, em sacos plásticos ou soltos. Na busca por solucionar o problema do descarte de
resíduos próximos as lixeiras e do acondicionamento de resíduos em sacolas, a Prefeitura
Municipal aumentou o número de lixeiras coletivas, principalmente na Avenida dos Arrecifes.
Além de não atender as condições sanitárias adequadas, essa prática reduz a
produtividade do serviço de coleta e torna a manipulação dos resíduos insegura.
Figura 129: Acondicionamento coletivo dos
resíduos domiciliares em São Miguel do
Gostoso/RN

Figura 130: Acondicionamento coletivo dos
resíduos domiciliares em São Miguel do
Gostoso/RN

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.
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Através de visitas técnicas foi observado o acondicionamento de resíduos domiciliares
em sacolas plásticas mesmo próximo a lixeiras coletivas, conforme demonstrado na Figura 131.
Figura 131: Acondicionamento
coletivo dos resíduos domiciliares
em São Miguel do Gostoso/RN

Fonte: INCIBRA, 2019.

Entre a boa disposição do administrador e a execução, pela população, dos
procedimentos propostos para acondicionamento do resíduo, há uma grande barreira: a
educação ambiental.
Um problema de educação ambiental mencionado em audiência pública foi o descarte
dos resíduos domiciliares nas lixeiras coletivas das vias pouco tempo após a coleta. Por outro
lado, foi também foi mencionada a necessidade de divulgação do cronograma de coleta.
Segundo os presentes, a população não tem acesso ao cronograma de coleta dos resíduos
domiciliares, o que faz com que alguns munícipes ajam conforme descrito anteriormente, já
que, teoricamente, a coleta pode passar a qualquer momento.
O município deve obter formas de driblar essa barreira, com ações sustentáveis onde,
seja promovida a conscientização da população de um acondicionamento prévio e a disposição
para coleta nas lixeiras coletivas apenas nos dias de coleta. Desse modo, seria possível realizar
a coleta de resíduos domiciliares de forma mais eficiente, segura e higiênica.
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8.10.1.2 Coleta e Transporte convencional
O gerenciamento do resíduo municipal é um conjunto articulado de ações normativas,
operacionais, financeiras e de planejamento que uma administração municipal desenvolve, para
coletar, segregar, tratar e dispor o resíduo de sua cidade. Uma coleta mal planejada encarece o
transporte, gera prejuízos e reclamações, prejudica o tratamento e a disposição final do resíduo.
A coleta de resíduo e o seu transporte para áreas de tratamento ou destinação final são ações do
serviço público municipal, de grande visibilidade para a população, que impedem o
desenvolvimento de vetores transmissores de doenças que encontram alimento e abrigo no
resíduo.
Entretanto, se o resíduo não é coletado regularmente os efeitos sobre a saúde pública
só aparecem um pouco mais tarde e, quando as doenças ocorrem, as comunidades nem sempre
associam à sujeira. Quando o resíduo não é recolhido, a cidade fica com mau aspecto e mau
cheiro. É isto que costuma incomodar mais diretamente a população, que passa a criticar a
administração municipal. As possibilidades de desgaste político são grandes e é principalmente
por isto que muitas prefeituras acabam por promover investimentos no setor de coleta de
resíduo.
Por ser a coleta de suma importância para a cidade, deve existir um estreito
relacionamento entre o administrador do serviço e a população, de modo que ambos
desempenhem seus papéis, desde o acondicionamento correto até a disposição final adequada.
Para tanto, o administrador do serviço deve comunicar à população as datas, horários
e melhor forma de acondicionar o resíduo. Isto é, conseguido através de anúncios no site da
prefeitura, redes sociais, rádios e televisões locais, comunicação individual, anúncios em carros
de som, fixação de cartazes em locais públicos como supermercados, igrejas e padarias e demais
estratégias para alcançar a toda população.
De acordo com Monteiro (2001), o ideal em um sistema de coleta de resíduo
domiciliar, é estabelecer um recolhimento com dias e horários determinados, de pleno
conhecimento da população e a população deve adquirir confiança de que a coleta não vai falhar
e assim irá prestar sua colaboração, não atirando resíduo em locais impróprios, acondicionando
e posicionando-os em embalagens adequadas, nos dias e horários marcados, com grandes
252

PMSB

DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO

benefícios para a higiene ambiental, a saúde pública, a limpeza urbana e o bom aspecto dos
logradouros públicos.
Para realizar a coleta convencional dos resíduos domiciliares no município de São
Miguel do Gostoso é utilizado um caminhão compactador, com capacidade de 6m³ e um
caminhão do tipo caçamba com carroceria de madeira, com capacidade de 5,5m³, conforme
apresentado na Figura 132 a Figura 134.
Figura 132: Caminhão compactador utilizado
para coleta de resíduos domiciliares em São
Miguel do Gostoso/RN

Figura 133: Caminhão compactador utilizado
para coleta de resíduos domiciliares em São
Miguel do Gosto/RN

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

Figura 134: Caminhão com carroceria de
madeira utilizado para coleta de resíduos
domiciliares em São Miguel do Gostoso/RN

Fonte: INCIBRA, 2019.

Os veículos compactadores possuem uma capacidade maior que veículos caçambas,
justamente por compactar os resíduos e gerar mais espaços. A compactação reduz
consideravelmente o número de viagens e consequentemente aumenta o tempo de coleta e reduz
o de transporte e o de disposição (pela redução de viagens). Porém, entre os grandes
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inconvenientes deste equipamento estão o tamanho e o peso, bem como a inviabilização da
utilização de alguns materiais, principalmente dos resíduos passíveis de serem reciclados,
quando a coleta não é seletiva.
Estes veículos são mais indicados para áreas planas, calçadas e planejadas, não sendo
aconselhado o seu uso em áreas onde não há pavimentação ou em locais que apresentem fiação
baixa, ruas estreitas ou relevo acentuado. Por estas características, seu uso é mais restrito aos
centros municipais. Assim, os veículos tipo compactadores são utilizados em áreas mais densas
e com melhor infraestrutura de acesso e os caminhões de carga lateral para as áreas que não
apresentem estas características na área urbana e rural.
É importante ressaltar que o veículo com carroceria de madeira não se encontra dentro
do estabelecido pelas regras, enquanto que o veículo compactador se encontra dentro do
estabelecimento de regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos
sólidos, sujeitos ao plano de gerenciamento específico, devendo ser considerado o disposto na
Lei Federal nº 12.305/10 e seu regulamento (Decreto nº 7.404/10), as normas estabelecidas
pelos órgãos do SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente) e do SNVS (Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária), as disposições pertinentes da legislação federal e estadual,
bem como as seguintes normas, entre outras:
a) ABNT NBR 10157/87 – Aterros de resíduos perigosos – Critérios para
projetos, construção e operação;
b) ABNT NBR 10004/04 – Resíduos Sólidos – Classificação;
c) ABNT NBR 12.807/13 - Resíduos de serviços de saúde – Terminologia;
d) ABNT NBR 12235/92 – Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos;
e) ABNT NBR 13463/95 – Coleta de resíduos sólidos – Classificação;
f)

ABNT NBR 13221/17 – Transporte Terrestre de Resíduos;

g) ABNT NBR 7500/18 – Identificação para o transporte terrestre, manuseio,
movimentação e armazenamento de produtos;
h) ABNT NBR 7501/11 – Transporte terrestre de produtos perigosos –
Terminologia;
i)

Resolução CONAMA Nº 05/93 – Estabelece normas relativas aos resíduos

sólidos;
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j)

Resolução CONAMA nº 307/2002; Resolução CONAMA nº 313/2002;

Resolução CONAMA nº 358/2005;
k) Resolução RDC ANVISA nº 306/2004.

De acordo com o Censo IBGE (2010), o município de São Miguel do Gostoso possui
1.078 domicílios na zona urbana. O sistema de coleta atende 947 domicílios urbanos, sendo 103
coletados através de caçambas de serviço de limpeza (quando o resíduo do domicílio é
depositado em uma caçamba, tanque ou depósito, fora do domicílio, para depois ser coletado
por serviço de empresa) e 814 coletado diretamente por serviço de limpeza (quando o resíduo
do domicílio é coletado diretamente por serviço de empresa).
Pode-se observar também que 22 dos resíduos são queimados na propriedade e 8 são
enterrados na propriedade, conforme pode ser observado na Figura 135.
Figura 135: Destino do resíduo domiciliar do município de São Miguel do Gostoso/RN

22 8
Coletado diretamente por
serviço de limpeza

103

Coletado através de
caçamba de serviço de
limpeza
814

Queimado

Enterrado

Fonte: Censo IBGE, 2010.

8.10.1.2.1 Cobertura de Coleta Urbana

Conforme informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento
Urbano, o município utiliza 1 caminhão compactador e 1 caminhão do tipo caçamba com
carroceria de madeira para coleta de resíduos domiciliares, sendo que o compactador realiza 1
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(uma) viagem diariamente ao lixão e o caminhão do tipo com carroceria de madeira realiza 2
(duas) viagens diariamente, para conseguir atender a demanda.
Para saber se este número de veículos se adequa à realidade municipal, é necessário
realizar o cálculo do dimensionamento da frota. Para realizar o cálculo da frota regular para
municípios de pequeno e médio porte, pode ser utilizada a seguinte fórmula, a qual está
disponível no Manual de Saneamento da FUNASA (2004):
Nf =

Lc
x Fr
Cv x Nv

Onde:
Nf = Quantidade de veículos
Lc = Quantidade de resíduos a ser coletado em t.
Cv = Capacidade de veículo em t. (considerar 80% da capacidade).
Nv = Número de viagem por dia.
Nº de dias de produção de resíduos na semana

Fr = Fator Frequência =

Nº dias efetivamente coletados

Então considerando que a produção diária atual de resíduos equivale a 3,894 toneladas
(só 80%, conforme apresentado anteriormente), a frequência de coleta de seis dias e meio (de
segunda a sábado o dia inteiro e no domingo por meio expediente), bem como a soma das
capacidades de coleta dos veículos de 3,13 toneladas (considerando só 80% da capacidade das
duas viagens do veículo que não realiza a compactação e 1 viagem do veículo compactador),
tem-se:
Nf =

4,86 ∗ 0,8
x 1,08 = 1,34
3,13 x 1

Sendo assim, pode-se afirmar que a taxa de veículos disponível para realização desse
serviço é inadequada, pois o resultado foi superior a1 (um).
É viável destacar que esse valor é baseado na população fixa no município de São
Miguel do Gostoso. Em razão do potencial turístico, cada vez mais explorado, o município
apresenta uma população flutuante elevada durante todo ano, sendo mais intensiva no período
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de dezembro a março. Essa população é responsável por uma parcela considerável de resíduos
sólidos que agravam a condição do manejo de resíduos sólidos no município.
Em relação à equipe de trabalho responsável pela coleta e transporte dos resíduos na
sede do município de São Miguel do Gostoso, esta é composta por uma equipe, que atua em 1
(um) caminhão compactador, sendo composta por 3 (três) garis e 1 (um) motorista e uma
equipe, que atua em um caminhão do tipo caçamba com carroceria de madeira, sendo composta
por 2 (dois) garis e 1 (um) motorista. Esta distribuição está resumida no Quadro 45.
Quadro 45: Funcionários responsáveis pela coleta de RSU em São Miguel do Gostoso
COLETA EM SÃO MIGUEL DO GOSTOSO – ZONA URBANA
Quantidade
de Equipe
2

Função

Quantidade de
funcionários

Local

Gari

5

São Miguel

Motorista

2

do Gostoso

Fonte: Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de São Miguel do Gostoso/RN, 2019.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Planejamento Urbano, o sistema de coleta funciona todos os dias em toda a extensão da zona
urbana, sendo que no domingo funciona apenas pela manhã. Às segundas-feiras, a equipe
trabalha coletando os resíduos gerados na feira-livre do município.
Em audiência pública, os munícipes expressaram insatisfação em relação a coleta de
resíduos domiciliares. Segundo eles, a coleta não é efetiva em algumas áreas do município,
dentre elas tem-se o Conjunto Santo Cristo.
Vale salientar que durante os eventos de mobilização social realizados na zona urbana
do município alguns moradores e funcionários municipais relataram problemas relacionados à
coleta dos resíduos sólidos. Eles mencionaram que a coleta não é suficiente, pois mesmo sendo
realizada diariamente, sempre há resíduos aguardando a coleta nas ruas e lixeiras da cidade.
Esse problema, segundo os próprios moradores e funcionários municipais ocorre
principalmente pela falta de educação ambiental da população.
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8.10.1.3 Coleta Seletiva
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, na forma da Lei 12.305/10, institui a
obrigatoriedade de se fazer a coleta seletiva. A coleta seletiva é o modelo mais empregado nos
programas de reciclagem e consiste na separação dos materiais recicláveis existentes nos
resíduos domésticos para que posteriormente os mesmos sejam coletados por um veículo
específico.
De acordo com o modelo proposto por Monteiro et al. (2001) a separação dos materiais
recicláveis nas residências pode ser feita individualizando-se os materiais recicláveis e
acondicionando-os em contêineres diferenciados ou agrupando-os em um único recipiente.
O sistema com separação individualizada dos materiais recicláveis requer considerável
espaço para guarda dos contêineres, inviabilizando sua adoção em apartamentos ou em casas
de pequenas dimensões. Nesse modelo, o veículo de coleta deve ter sua carroceria
compartimentada de forma a transportar os materiais separadamente (MONTEIRO et al., 2001).
Outro modelo, bem mais utilizado, é aquele que a população separa os resíduos
domésticos em dois grupos: materiais orgânicos (úmidos), compostos por restos de alimentos e
os materiais não recicláveis (rejeitos), que devem ser acondicionados em um único contêiner e
coletados pelo sistema de coleta de resíduo domiciliar regular, já o outro é composto por
materiais recicláveis (secos), constituído por papéis, metais, vidros e plásticos, que devem ser
acondicionados em um único contêiner e coletados nos roteiros de coleta seletiva (MONTEIRO
et al., 2001).
É fundamental que a população seja devidamente orientada para que somente sejam
separados, como resíduo seco, os materiais que possam ser comercializados, evitando-se
despesas adicionais com o transporte e manuseio de rejeitos, que certamente serão produzidos
durante o processo de seleção por tipo de material e no enfardamento.
A adoção de pontos de entrega voluntária tem sido bem difundida no país. Consiste na
instalação de contêineres ou recipientes em locais públicos (ecopontos) para que a população,
voluntariamente, possa fazer o descarte dos materiais separados em suas residências.
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De acordo com dados do Relatório Síntese do PEGIRS/RN (2012), no município de
São Miguel do Gostoso não possui sistema de coleta seletiva. Durante os eventos setoriais foi
relatado que existe uma associação de catadores no município, denominada Associação
Cooperativa Gostoso Recicla, a qual possui sua utilidade pública reconhecida pela Lei Nº
316/2018.
Em janeiro de 2019 foi visitado o local que seria a sede da associação, a qual se
encontrava em situação de inativação devido à falta de incentivos e materiais (Figura 136 a
Figura 139). Conforme relatado por uma profissional da reciclagem atuante no local, em janeiro
de 2019, quatro pessoas trabalhavam no local. Estas, por sua vez, não dispunham de balança e
de prensa próprias. Além disso, os profissionais lidavam constantemente com problemas de
falta de material básico, tal como um barbante para amarrar em fardos o material coletado.
Nesse período, a associação coletava apenas os materiais recicláveis dos
estabelecimentos comerciais. Segundo relatos dos associados, a remuneração recebida pelos
associados era baixa, em torno de 460 reais para dividir entre os 4 membros atuantes. Esse valor
varia de acordo com o mês do ano, pois em períodos de férias (quando o turismo na cidade é
mais intenso e, consequentemente, a quantidade de resíduos gerados é maior) o rendimento é
maior.
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Figura 136: Associação Cooperativa Gostoso
Recicla em Janeiro/2019

Figura 137: Associação Cooperativa Gostoso
Recicla em Janeiro/2019

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

Figura 138: Associação Cooperativa Gostoso
Recicla em Janeiro/2019

Figura 139: Associação Cooperativa Gostoso
Recicla em Janeiro/2019

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

Atualmente, com o apoio da Prefeitura Municipal e de empresas privadas atuantes no
município, a Associação Cooperativa Gostoso Recicla encontra-se em fase de reestruturação,
tendo voltado suas atividades no final de junho de 2019. Todo material doado pela comunidade
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e coletado pelos associados, é separado adequadamente e vendido. A renda obtida com a venda
do material reciclável é revertida como bonificação para os associados ou como financiamento
para manutenção da associação.
A fim de facilitar o descarte dos resíduos passíveis de reciclagem, a associação conta
com quatro coletores espalhados pelo município, sendo localizados nos seguintes pontos: dois
na avenida dos arrecifes, um na praia do Maceió e outro na antiga Vila das Aroeiras (Figura
140 a Figura 142).
Figura 140: Coletor da Associação Cooperativa
Gostoso Recicla na Praia do Maceió

Figura 141: Coletor da Associação Cooperativa
Gostoso Recicla próximo ao Vital Supermercado

Fonte: Rede Social da Associação Cooperativa
Gostoso Recicla, 2019.

Fonte: Rede Social da Associação Cooperativa Gostoso
Recicla, 2019.

Figura 142: Coletor da Associação Cooperativa Gostoso Recicla próximo ao Araújo
Supermercado

Fonte: Rede Social da Associação Cooperativa Gostoso Recicla, 2019.
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A coleta dos resíduos passíveis de reciclagem é realizada as terças e sextas-feiras em
um trator com uma caçamba acoplada, cedido pela prefeitura municipal. A coleta se inicia na
Praia Ponta do Santo Cristo e segue pela zona urbana. Além disso, atualmente, a coleta atende
estabelecimentos comerciais e residências.
Em audiência pública, representantes da associação manifestaram o interesse em
expandir a atividade pela faixa litorânea e zona rural do município. Segundo eles, para tal, é
necessário que seja realizado um trabalho de educação ambiental com a população rural e que
incentivos sejam concedidos.
Além dos associados, foi relatado durante os eventos setoriais que o município conta
com catadores avulsos, estes utilizam veículos de tração animal para a coleta do material
(Figura 143 e Figura 144). Por falta de um espaço adequado para acondicionamento e realização
das atividades, esses catadores acumulam os resíduos nas calçadas (Figura 145 e Figura 146).
Em razão do potencial turístico do município, tal prática impacta negativamente na estética do
município.
Figura 143: Veículo utilizado por um catador
avulso para transporte do material reciclável

Figura 144: Veículo utilizado por um catador
avulso para transporte do material reciclável

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

Figura 145: Ponto de acúmulo de resíduos na
Avenida dos Arrecifes

Figura 146: Ponto de acúmulo de resíduos na
Avenida dos Arrecifes

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.
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Tendo em vista a atuação da Associação Cooperativa Gostoso Recicla e dos catadores
avulsos, é necessário criar uma política de incentivo à coleta seletiva. Nessa política deve estar
inclusa a criação de programas voltados a inserção do catador de material reciclado como um
elemento fundamental para a coleta seletiva municipal, proporcionando a sua inserção social,
emancipação e valorização. Estes trabalhadores devem ser formalizados e apresentados a toda
população.
Para que o sistema de coleta seletiva cresça e esteja adequado a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, é necessário iniciar campanhas de educação, incentivar as instituições de
ensino, igrejas, comércios e órgãos públicos. Após esta campanha de conscientização, deve ser
realizada uma coleta diferenciada abrangendo diversos pontos do município, e encaminhá-los
ao destino correto para serem reciclados e reaproveitados.
Durante os eventos de mobilização social a população relatou que considera
importante a presença da coleta seletiva no município.
A fim de incentivar a população a esta prática, sugere-se a criação de programas que
contemplem medidas de educação ambiental, com informativos ilustrativos para facilitar o
entendimento. A Resolução CONAMA Nº 275, de 25 de abril de 2001 estabelece o padrão de
cores (Figura 147), para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de
coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva.
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Figura 147: Padrão de cores do acondicionamento dos Resíduos Sólidos

Fonte: Portal de Meio Ambiente - UFRN, 2011.

Desse modo, no município de São Miguel do Gostoso, podem ser disponibilizados
mais coletores e transportadores em pontos estratégicos do município, a fim de estimular a
coleta seletiva por parte da população, além de instalar os mesmos em todos os prédios públicos
e instituições de ensino públicas, para que nestes ambientes a coleta seletiva seja feita de forma
intensa e correta, servindo de exemplo para os demais ambientes do município, como igrejas,
supermercados e outras instituições.
8.10.1.4 Tratamento
O tratamento dos resíduos é uma prática importante do ponto de vista ambiental, social
e econômico, visto que consiste na aplicação de tecnologias apropriadas com objetivo de
neutralizar ou reduzir o potencial poluidor dos resíduos, podendo transformá-los em elementos
geradores de renda a partir da produção de matéria prima secundária. À vista disso, pode-se
denominar tratamento de resíduos sólidos a utilização de diversas tecnologias existentes, que
compreende desde a reciclagem (resíduos secos e úmidos) até a disposição final dos rejeitos em
aterros sanitários.
Um benefício direto do tratamento de resíduos é o aumento da vida útil dos aterros
sanitários, que passam a receber apenas os rejeitos, fração correspondente a uma das menores
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quantidades da parcela total de resíduos gerados. Devido à falta de tratamento o município e/ou
Estado perde diversos benefícios, sejam eles econômicos, ambientais ou sociais.
Os resíduos domiciliares e comerciais do município de São Miguel do Gostoso são
coletados pela MB Limpeza Urbana e são descartados no Aterro Sanitário Metropolitano de
Natal, na cidade de Ceará-Mirim.
Resíduos de Limpeza Urbana (RLU)
As atividades de limpeza pública, definidas na Lei Federal nº 11.445/07 relacionam as
atividades de varrição, capina, podas e atividades correlatas, limpeza de escadarias,
monumentos, sanitários, abrigos entre outros; raspagem e remoção de terra e areia em
logradouros públicos; desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos; e limpeza
dos resíduos de feiras públicas e eventos de acesso aberto ao público (BRASIL, 2007). São
constituídos principalmente por restos vegetais, podas de árvores, embalagens, jornais, madeira,
papéis e plásticos.
De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, os resíduos resultantes da atividade
de limpeza pública representam 15% da geração total de resíduos domiciliares. Já na varrição,
o Manual de Saneamento da FUNASA registra taxas que variam de 0,85 a 1,26 m³ diários de
resíduos por quilômetro varrido.
O manejo dos resíduos de limpeza urbana de São Miguel do Gostoso é de
responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano. Nos subitens
seguintes serão detalhadas as características operacionais de cada atividade do sistema de
limpeza urbana do município de São Miguel do Gostoso.
8.10.2.1 Varrição
O serviço de varrição existente em São Miguel do Gostoso foi descrito com base em
informações obtidas com a Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, responsável
pela realização deste serviço.
Compreendem os serviços de varrição manual a atividade de limpeza de vias públicas
com o recolhimento de todo e qualquer resíduo sólido urbano dos passeios e pista de rolamento
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de veículos dos logradouros públicos. Também fazem parte dos serviços em questão à retirada
de resíduos dos cestos coletores públicos e o recolhimento de terra e demais resíduos das
aberturas para captação de águas pluviais (bocas de lobo).
Os resíduos da varrição são constituídos por materiais de pequenas dimensões,
principalmente os carreados pelo vento ou oriundos da presença humana nos espaços urbanos.
É comum a presença de areia, terra, folhas, pequenas embalagens, pedaços de madeira, fezes
de animais, entre outros.
A varrição, após os serviços de coleta de resíduos domiciliares e comerciais, é a
atividade a ser analisada e enfocada no sistema de limpeza pública. Sua importância se dá em
primeiro lugar ao impacto estético positivo causado pelo asseio de uma via ou logradouro
público e em segundo ao impacto sanitário, pois a remoção dos resíduos de varrição carrega
consigo várias partículas, esporos, fungos e pequenos animais potencialmente causadores de
doenças.
Conforme informações disponibilizadas pela Secretaria de Meio Ambiente e
Planejamento Urbano, através da responsável pelo desenvolvimento dos serviços em São
Miguel do Gostoso, para a execução destes serviços no município são destinados 7 (sete)
funcionários. Estes funcionários realizam a varrição diariamente, seguindo um cronograma ou
roteiro fixo.
O serviço de varrição em São Miguel do Gostoso é realizado em toda extensão da zona
urbana. Para o desenvolvimento dos serviços de varrição os funcionários utilizam fardamento
completo com todos os EPI’s necessários.
De acordo com o IBAM (2001) como não existe processo para determinar com certeza
qual o grau, qualidade ou padrão de limpeza que deve ser aplicado a cada logradouro, os
responsáveis pela limpeza urbana são forçados a aplicar seu próprio julgamento. Estes
determinam os métodos e a frequência de limpeza.
É possível conseguir indicações prévias do julgamento da opinião pública em relação
à limpeza. Há presença de acúmulo de resíduos em sarjetas no município, fator este que também
pode ter sido motivado pela dispersão dos resíduos dispostos para a coleta ou lançados por
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transeuntes. A limpeza das sarjetas tem por objetivo garantir o perfeito escoamento das águas
pluviais e impedir que o material sólido, retido durante as chuvas, seja levado para os ramais e
galerias.
8.10.2.2 Capinação, Roçagem e Podação
Conforme o SNIS (2010) a capina, roçagem e podação compreendem os seguintes
serviços:


Capinação: conjunto de procedimentos concernentes ao corte, manual ou
mecanizado, ou à supressão, por agentes químicos, da cobertura vegetal rasteira
considerada prejudicial e que se desenvolve em vias e logradouros públicos, bem
como em áreas não edificadas, públicas ou privadas, abrangendo eventualmente
a remoção de suas raízes e incluindo a coleta dos resíduos resultantes.



Roçagem: conjunto de procedimentos concernentes ao corte, manual ou
mecanizado, da cobertura vegetal arbustiva considerada prejudicial e que se
desenvolve em vias e logradouros públicos, bem como em áreas não edificadas,
públicas ou privadas, abrangendo a coleta dos resíduos resultantes. Na maioria
dos casos, a atividade de roçada acha-se diretamente associada à de capina, sendo
geralmente executada preliminarmente a esta, de modo a remover a vegetação
de maior porte existente no trecho a ser capinado.



Podação: A poda consiste da retirada planejada de partes da planta visando
modificá-la para atender objetivos pré-determinados como proteção o de rede
elétrica, retirada de galhos mortos ou danificados que possam atentar contra a
segurança de pedestres e veículos, controlar o porte para manter forma e limites
apropriados, suprimir ramos supérfluos ou doentes, facilitar a entrada de ar e
luminosidade no interior da planta para prevenir pragas. Compreende técnica e
arte na modificação do crescimento natural das plantas. De forma sucinta, há
podas de formação, limpeza, emergência (risco), adequação. Os resíduos de
podas podem ser transformados em combustível e lenha para aproveitamento em
fornos, confecção de utensílios em geral e de substrato para composto orgânico.

Os serviços de capinação, podação e roçagem são realizados, normalmente, por 5
(cinco) funcionários. Estes funcionários não tem uma função específica, suas funções são
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distribuídas conforme verificação visual de necessidade ou conforme solicitação. Vale salientar
que os serviços de capinação e roçagem ocorrem, principalmente, em época de maior
pluviosidade, pois a retirada destas matérias prevenirá contra entupimentos das sarjetas, que
obstruídas impedem o escoamento das águas pluviais, aumentando assim a possibilidade de
ocorrerem alagamentos. O serviço de podação, capinação e roçagem ocorre regularmente
durante o ano e em período de alta estação são intensificados.
Quando há uma demanda maior nos serviços de capinação, podação e roçagem,
funcionários da varrição são encaminhados para esta função. Os funcionários que realizam a
coleta dos resíduos de podação utilizam fardamento completo com todos os EPI’s necessários.
Os resíduos de podação são coletados por uma equipe de funcionários da prefeitura,
utilizando um Caminhão Chevrolet, com carroceira de madeira, com capacidade de 5,5m³
(Figura 148).
Durante as visitas ao município, foi registrado o descarte dos resíduos da podação junto
aos resíduos domiciliares (Figura 149).
Figura 148: Veículo para coleta de poda em São Miguel Figura 149: Veículo para coleta de poda em São
do Gostoso
Miguel do Gostoso

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

Em visitas técnicas realizadas no município foi constatado que a população realiza o
descarte dos resíduos provenientes de podas de seus lotes em terrenos baldios e as margens das
vias municipais, sem que a prefeitura seja informada (Figura 150 e Figura 151). Esta prática
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prejudica os serviços prestados, dificultando o controle dos responsáveis quanto os serviços de
limpeza pública.
Figura 150: Resíduos de poda em São Miguel
do Gostoso

Figura 151: Resíduos de poda em São Miguel
do Gostoso

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

Em audiência pública, foi sugerido que a Prefeitura Municipal institua uma taxa para
realização da coleta dos resíduos de podação dos serviços realizados de forma particular.
Segundo os munícipes, essa taxa de coleta, iria atuar como agente educador, pois evitaria o
descarte irregular e a queima desse tipo de resíduo.
Os resíduos de poda, capina e roçagem coletados são destinados ao lixão municipal.
Essa destinação final dos resíduos encontra-se inadequada, visto que a PNRS preconiza a
reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético.
8.10.2.3 Lavação de Logradouros e Vias Públicas
Em São Miguel do Gostoso não é realizada a lavagem de logradouros e vias públicas.
8.10.2.4 Limpeza de Feiras Livres
Conforme abordado por Vaz et. al (2003), de uma forma geral, as feiras livres
caracterizam-se pela produção permanente de resíduos nos seus setores de venda, gerados desde
a fase de recepção, organização dos alimentos nas barracas e/ou chão pelos feirantes, até os
consumidores que também geram resíduos.
Os serviços de limpeza de feiras livres constituem-se basicamente na varrição, coleta
e transporte dos resíduos gerados nas vias e logradouros públicos, bem como na sua lavagem.
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Em concordância com o abordado pelo IBAM (2001) é conveniente manter as feiras
limpas do início da comercialização até a desmontagem das barracas. Para que estes serviços
funcionem adequadamente no decorrer da feira e após o seu término, se faz necessário à atuação
planejada das equipes, bem como a utilização de equipamentos que permitam a correta
execução da limpeza. Além do planejamento das equipes e materiais, também é indispensável
à existência de um sistema de acondicionamento, através de lixeiras de diferentes portes
instaladas em pontos estratégicos da área, a fim de que os consumidores e feirantes descartem
de forma adequada os seus resíduos, contribuindo assim com o sistema de limpeza.
A feira livre municipal em São Miguel do Gostoso ocorre as segundas-feiras. Após o
seu término a área é varrida e os resíduos são coletados.
Os resíduos provenientes da feira livre são, basicamente, compostos de papelão e
resíduos orgânicos, sendo os mesmos despejados na via pública pelos feirantes e
frequentadores. Para os serviços de varrição os funcionários contam com o auxílio de vassouras,
carrinhos e pá.
De acordo com funcionários da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano,
a coleta dos resíduos da feira é realizada por uma das duas equipes de coleta de resíduos
domiciliares da MB Limpeza Urbana, que utilizam o veículo compactador ou caminhão do tipo
com carroceria de madeira para auxiliar os serviços.
Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS)
Os resíduos de hospitais, laboratórios, postos de saúde, unidades de veterinárias,
clínicas ou serviços de saúde em geral necessitam de uma atenção especial em um Programa de
Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde (PGRSS).
De acordo com o Manual de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde, da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (2006), o PGRSS tem como objetivo
apontar e descrever as ações relativas ao manejo de resíduos sólidos dos serviços de saúde, que
corresponde às etapas de: segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte,
tratamento e disposição final. Vale ressaltar que, para uma gestão adequada, é extremamente
importante considerar as características e riscos dos resíduos, as ações de proteção à saúde e ao
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meio ambiente e os princípios da biossegurança de empregar medidas técnicas administrativas
e normativas a fim de prevenir acidentes.
Para melhor controle e gerenciamento, os RSS são divididos em grupos. Os grupos
correspondem a: Grupo A (potencialmente infectante: produtos biológicos, bolsas
transfusionais, peças anatômicas, filtros de ar, gases, entre outros), Grupo B (químicos), Grupo
C (rejeitos radioativos), Grupo D (resíduos comuns) e Grupo E (perfurocortantes). A
observação de estabelecimentos de serviços de saúde tem demonstrado que os resíduos dos
Grupos A, B, C e E correspondem em conjunto a 25% do volume total. Já os do Grupo D
(resíduos comuns e passíveis de reciclagem, como as embalagens) respondem por 75% do
volume (MMA, 2011).
O gerenciamento dos RSS é composto basicamente pelas etapas de: segregação,
acondicionamento,

identificação,

transporte

interno,

armazenamento

temporário,

armazenamento externo, coleta e transporte externos e destinação final.
A etapa de segregação consiste na separação dos resíduos na fonte, de acordo com suas
características físicas, químicas, biológicas, sua espécie, estado físico e classificação. Esta etapa
é fundamental para o correto desenvolvimento das etapas seguintes. Conforme visitas técnicas
realizadas em estabelecimentos municipais de saúde em São Miguel do Gostoso, a segregação
dos resíduos é feita de acordo com sua classe.
Para realizar um bom acondicionamento os resíduos devem ser divididos em grupos,
identificados por cores e bem sinalizados conforme suas características em sacos e/ou
recipientes impermeáveis, resistentes à punctura, ruptura e vazamentos.
Por meio de visitas técnicas em instalações hospitalares de São Miguel, pôde-se
verificar que o acondicionamento dos resíduos do Grupo D é feito em lixeiras fechadas e
abertas, com aparência sanitária adequada, porém não apresenta identificação, conforme pode
ser observado na Figura 152 e Figura 153.
Nos estabelecimentos de saúde do município de São Miguel do Gostoso também foram
encontrados acondicionamento de resíduos do grupo D em lixeiras com sacos branco leite, que
deveriam ser utilizados exclusivamente para acondicionar resíduos infectantes.
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Figura 152: Acondicionamento dos Resíduos
dos Serviços de Saúde tipo D – UBS Dourados

Figura 153: Acondicionamento dos Resíduos
dos Serviços de Saúde tipo D – UBS Dourados

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

O uso em locais inadequados dos sacos branco leite, que são específicos para materiais
infectantes possuindo, inclusive, a identificação do material com característica infectante que
ele transporta, pode gerar dúvidas no acondicionamento final dos resíduos após a coleta em
seus respectivos pontos.
Essas dúvidas acarretam risco para o município uma vez que este pode encaminhar
para o lixão material infectante, acreditando que o saco continha resíduos comuns, junto aos
demais resíduos do grupo D. Dessa forma, os catadores que se dirigem ao lixão para coletar
material reciclável estão expostos a diversas doenças oriundas dos resíduos de serviços de saúde
das unidades de saúde do município de São Miguel do Gostoso.
Os resíduos que compõe o Grupo E (perfurocortantes) estão sendo acondicionados de
forma adequada (Figura 154 e Figura 155), conforme os requisitos da NBR 13853: 1997, que
trata dos coletores para resíduos de serviços de saúde perfurantes ou cortantes - Requisitos e
métodos de ensaio.
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Figura 154: Acondicionamento dos resíduos do
Grupo E – UBS Dourados

Figura 155: Acondicionamento dos
resíduos do Grupo E – UBS Dourados

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

Ao serem retiradas das salas de uso, as caixas que acondicionam os materiais
perfurocortantes são armazenadas em salas, geralmente, nos fundos das unidades de saúde para
aguardar a coleta dos resíduos. Esse acondicionamento ocorre de forma inadequada uma vez
que não há a estocagem correta em salas especiais com acesso restrito (Figura 156 e Figura
157).
Figura 156: Acondicionamento dos
resíduos do Grupo E – UBS
Dourados

Figura 157: Acondicionamento dos
resíduos do Grupo E – Unidade de
Saúde

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.
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Na Figura 156 é possível observar o descarte de resíduos de serviços de saúde,
inclusive fora da bombona. Na Unidade de Saúde, existe uma sala onde são acondicionadas as
bombonas (Figura 158 e Figura 159), mesmo assim, conforme verificado na Figura 157, devido
à incapacidade da sala de armazenar todas as bombonas utilizados na unidade de saúde, existe
o acondicionamento externo.
Figura 158: Acondicionamento dos
resíduos do Grupo E – Unidade de
Saúde

Figura 159: Acondicionamento dos
resíduos do Grupo E – Unidade de
Saúde

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

Os demais resíduos infectantes também estão sendo acondicionados em bombonas.
As bombonas de polipropileno com capacidade de 200 litros são oferecidas pela prefeitura e
pela Stericycle para o acondicionamento do RSS gerados, de modo a permitir a coleta e o
transporte do mesmo em veículos adequados para posterior destinação.
O acondicionamento externo das bombonas em locais abertos permite que qualquer
pessoa viole o lacre do recipiente e manipule os resíduos, o que caracteriza uma inconformidade
com Resolução RDC Nº 306, de 7 de dezembro de 2004, a qual exige que no armazenamento
externo não seja permitida a manutenção dos sacos de resíduos fora dos recipientes ali
estacionados.
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O transporte interno consiste na transferência dos resíduos dos pontos de geração até
o local destinado ao armazenamento temporário ou à apresentação para a coleta externa. Os
resíduos do Grupo D dos estabelecimentos municipais de saúde são dispostos para serem
coletados pelo sistema público de coleta.
A NBR 12810:2016, que trata dos Resíduos de Serviços de Saúde – Gerenciamento
extra estabelecimento — Requisitos, se aplica a qualquer organização pública ou privada que
realize atividades de gerenciamento de RSS, compreendendo coleta externa, transporte,
tratamento e disposição final. Aplica-se também aos estabelecimentos de serviços de saúde que
realizem atividades de tratamento ou gerenciamento de resíduos gerados por terceiros.
Em relação à coleta externa, de acordo com a norma supracitada, quanto aos requisitos
aplicáveis a esta atividade, os veículos devem:


Ter a identificação e telefone da organização de modo visível e claro. Podem ter apenas
a identificação do contratante, quando este for órgão público e assim exigir;



Possuir sistema de comunicação com a base operacional da organização;



Devem estar equipados com:
 Um conjunto de EPI de reserva para cada membro da equipe;
 Um conjunto para recolher derramamentos, com vassoura, rodo e pá de cabos
longos, sacos plásticos, conforme ABNT NBR 9191, solução desinfetante e
material absorvente e inertizante;
 Um conjunto para higiene pessoal dos trabalhadores, com água, solução
desinfetante, toalhas descartáveis e saco plástico;
 Quando carregados manualmente, devem ter altura de carga de no máximo
1,20 m.
Ainda conforme a NBR 12810:2016, no que tange a higienização dos veículos, esta

deve ser realizada diariamente e em local licenciado para esta atividade, constando também
registros na empresa ou prefeitura para a rastreabilidade desta ação.
No que se refere à São Miguel do Gostoso, quanto aos resíduos provenientes dos
serviços de saúde, que apresentam características de resíduos domiciliares são coletados (Grupo
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D), conforme já citado anteriormente, são coletados pelo sistema de limpeza pública. Estes
resíduos são destinados ao Aterro Sanitário da Região Metropolitana de Natal.
Assim, pode-se concluir que os serviços de tratamento e disposição final dos resíduos
de serviços de saúde de São Miguel do Gostoso (zona urbana) não atendem as resoluções e
normas vigentes em sua totalidade, devido aos motivos apresentados no parágrafo abaixo,
necessitando de ajustes.
Os Resíduos dos Serviços de Saúde representam um risco potencial como fonte de
organismos patogênicos. Alguns de seus componentes possuem caráter infectante ou são
heterogênicos em sua composição, podendo apresentar substâncias tóxicas, radioativas,
cortantes etc. A inadequação destes serviços acarreta sérios problemas ao meio ambiente, a
população e as pessoas que manuseiam diretamente estes resíduos.
São Miguel do Gostoso possui um total de 5 estabelecimentos de saúde, estando estes
resumidos no Quadro 46.
Quadro 46: Estabelecimentos de saúde de Administração Pública em São Miguel do Gostoso
TIPO DE ESTABELECIMENTO

QUANTIDADE

Unidade Mista

1

Posto de Saúde

4

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES,
2019.

O Município de São Miguel do Gostoso possui 4 (quatro) postos de saúde e 1 (uma)
Unidade Mista, que geram diariamente resíduos dos serviços de saúde. Ainda que conste este
levantamento, sugere-se a elaboração de mapas com a localização destes estabelecimentos, pois
é necessário aumentar a eficácia na fiscalização a posteriori, de forma a garantir que os resíduos
destes sejam destinados de forma adequada.
Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico (RSB)
Para fins deste diagnóstico, em concordância com a Lei nº 11.445/07, em seu art. 13,
inciso I, alínea e, os resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, são constituídos,
pelos resíduos gerados nas atividades de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário
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e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, exceto os resíduos do serviço de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos, já classificados como resíduos sólidos urbanos.
Quanto aos resíduos sólidos provenientes dos serviços de abastecimento de água,
geralmente são constituídos pelo lodo retido nos decantadores e da lavagem dos filtros das
Estações de Tratamento de Água – ETA. Em São Miguel do Gostoso, o abastecimento de água
é feito a partir de poços, não gerando resíduos em quantidades significativas para o município.
Os resíduos provenientes do sistema de esgotamento sanitário, em geral, são oriundos
do tratamento preliminar das Estações de Tratamento de Esgoto - ETE, na forma de sólidos
grosseiros (madeiras, panos, plásticos, etc.) e sólidos predominantemente inorgânicos (areia ou
terra), e nas demais unidades de tratamento da ETE na forma de lodo orgânico sedimentado e
lodo gerado pela precipitação química.
Conforme abordado anteriormente, o município de São Miguel do Gostoso possui um
sistema de esgotamento sanitário recém instalado. Não há ainda dados relativos aos resíduos
gerados na ETE.
Em relação aos resíduos gerados nas soluções individuais adotadas, estes eram
descartados no lixão municipal. Essa prática foi proibida e atualmente o município não sabe
informar onde estão sendo descartados os resíduos provenientes das fossas do município. Além
disso, há o registro de extravasamentos de esgotos sanitários nas ruas.
Os resíduos sólidos oriundos do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais são,
geralmente, os provenientes de atividades de desassoreamento e dragagem das unidades que
compõem o sistema de manejo das águas pluviais urbanas. O município apresenta como
dispositivos integrantes do sistema de manejo das águas pluviais apenas os relativos à
microdrenagem, não apresentando dispositivos de macrodrenagem.
Em São Miguel do Gostoso, devido à ausência de educação ambiental de parte da
população, que lançam seus resíduos diretamente nos sistemas de microdrenagem ou próximos
e estes, que por sua vez, são carreados para o interior destes dispositivos por fatores eólicos, foi
possível observar a presença de grande quantidade de resíduos que obstruem este sistema em
vários pontos do município.
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Ao sistema de microdrenagem, os resíduos podem obstruí-lo, e serem direcionados a
locais inadequados, contribuindo para a degradação dos corpos d’água, transtornos à população
que reside próximo ou transita nestes locais. Os resíduos retidos nas sarjetas são retirados e
coletados pelos serviços de varrição.
Portando, de forma geral, pode-se perceber que os resíduos provenientes dos serviços
públicos de saneamento básico não apresentam coleta, tratamento e disposição final
ambientalmente adequada, caracterizando em prejuízos ao meio ambiente e a qualidade de vida
da população.
Resíduos da Construção Civil (RCC)
A Lei nº 12.305/ 2010, em seu art. 13, inciso h, define resíduos da construção civil
como os resíduos gerados em construções, reformas, reparos e demolições de obras de
construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos.
A gestão e o manejo destes resíduos são disciplinados no Brasil pela Resolução
CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, a qual estabelece as diretrizes, os critérios e
procedimentos para adequada gestão e manejo, disciplinando as ações necessárias de forma a
minimizar os impactos ambientais que possam ser acarretados por estes resíduos.
Esta resolução estabelece a classificação dos resíduos da construção civil, a qual foi
alterada pelas resoluções nº 469/2015, nº 448/12, nº 431/11 e nº 348/04. Em seu Art. 3º, é
estabelecida a classificação dos resíduos da seguinte forma:
I - Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como:
a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de
infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;
b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes
cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;
c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto
(blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras;
II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plásticos,
papel, papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas imobiliárias e
gesso;
III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação;
IV - Classe D - são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como
tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde
oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações
industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham
amianto ou outros produtos nocivos à saúde.
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De acordo com a Resolução nº 448 de 18 de janeiro de 2012, que altera, entre outros,
o art. 4º da Resolução nº 307, os geradores deverão ter como objetivo prioritário a não geração
de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos
resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, na qual se ressalta
que os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos
urbanos, tampouco em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas
protegidas por Lei, ou seja, deverão ter o correto gerenciamento.
No art. 5º da Resolução nº 307, é instituído que o instrumento para a implementação
da gestão dos resíduos da construção civil é o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da
Construção Civil, a ser elaborado pelos Municípios e pelo Distrito Federal, em consonância
com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
É de responsabilidade do Município elaborar os Planos Municipais de Gestão de
Resíduos da Construção Civil, sendo que a partir desse, as prefeituras definirão quem são os
pequenos e os grandes geradores, conforme o volume ou a massa diária de resíduos por eles
gerados.
Os grandes geradores deverão elaborar Planos de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil – PGRCC individual para cada empreendimento. Já os pequenos geradores,
sendo eles pessoa física ou jurídica que realizarem atividades geradoras de resíduos em volumes
até 1m³ (dado extraído do Manual de Orientação 1 – Como implantar um sistema de manejo e
Gestão dos Resíduos Sólidos da Construção Civil nos Municípios), poderão realizar a
destinação junto a Central Municipal, conforme as diretrizes que deverão ser determinadas pelo
Plano Municipal de Resíduos da Construção Civil.
Segundo a Resolução nº 307/02, com nova redação dada pela Resolução nº 448/12,
deverão constar no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil:
I - as diretrizes técnicas e procedimentos para o exercício das responsabilidades dos
pequenos geradores, em conformidade com os critérios técnicos do sistema de
limpeza urbana local e para os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil a serem elaborados pelos grandes geradores, possibilitando o exercício das
responsabilidades de todos os geradores;
II - o cadastramento de áreas, públicas ou privadas, aptas para recebimento, triagem e
armazenamento temporário de pequenos volumes, em conformidade com o porte da
área urbana municipal, possibilitando a destinação posterior dos resíduos oriundos de
pequenos geradores às áreas de beneficiamento;
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III - o estabelecimento de processos de licenciamento para as áreas de beneficiamento
e reservação de resíduos e de disposição final de rejeitos;
IV - a proibição da disposição dos resíduos de construção em áreas não licenciadas;
V - o incentivo à reinserção dos resíduos reutilizáveis ou reciclados no ciclo
produtivo;
VI - a definição de critérios para o cadastramento de transportadores;
VII - as ações de orientação, de fiscalização e de controle dos agentes envolvidos;
VIII - as ações educativas visando reduzir a geração de resíduos e possibilitar a sua
segregação.

Na Resolução nº 448/12 fica estabelecido o prazo máximo de doze meses, a partir da
sua publicação para que os municípios e o Distrito Federal elaborem seus Planos Municipais de
Gestão de Resíduos de Construção Civil, que deverão ser implementados em até seis meses
após a sua publicação.
Destaca-se que em São Miguel do Gostoso, atualmente, não há um gerenciamento
adequado dos Resíduos de Construção Civil e Demolição, controle da quantidade de resíduos
gerados ou cadastro das principais fontes geradoras. A Secretaria de Meio Ambiente e
Planejamento Urbano dispõe de um cronograma de coleta de Resíduos de Construção Civil e
Demolição. Segundo relato dos próprios funcionários da secretaria, esse cronograma não é
seguido, de modo que os resíduos são retirados diariamente pela prefeitura.
Foi verificado que a população, em geral, dispõe estes resíduos em frente às suas
residências, na rua ou em áreas órfãs para que seja coletado pelo sistema de limpeza pública
(Figura 160 a Figura 162). Foi verificado durante as visitas técnicas e os eventos setoriais que
a Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano é a responsável pela coleta, a qual nem
sempre é feita, de modo que por vezes o RCC demora a ser coletado.
Figura 160: Disposição irregular de RCC

Figura 161: Disposição irregular de RCC

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.
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A população, em audiência pública, pode expor sua opinião acerca do descarte
irregular dos resíduos da construção civil. Foi sugerido que o órgão responsável pela coleta de
resíduos da construção civil no município de São Miguel do Gostoso orientam a população em
como destinar este tipo de resíduos, pois, segundo os presentes, em muitos casos o descarte
ocorre de forma irregular devido à falta de acesso à informação.
Figura 162: Disposição irregular de RCC

Fonte: INCIBRA, 2019.

De acordo com funcionários da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano,
a coleta dos RCC é realizada pela equipe que realiza os serviços de capinação, podação e
roçagem, composta 5 (cinco) funcionários, em quantidade a definir de acordo com a
disponibilidade da secretaria no dia da coleta, que utilizam o caminhão tipo caçamba com
carroceria de madeira ou um trator com uma caçamba acoplada para auxiliar os serviços.
O mesmo veículo e mesma equipe são utilizados na coleta dos resíduos de podação.
Os resíduos de podação e os RCC são coletados pelo mesmo caminhão, porém em viagens
diferentes, isto é, os resíduos não se misturam. Os resíduos provenientes da atividade de
construção e demolição, após a coleta, são utilizados para a construção e melhoria de estradas
e aterros ou são descartados no lixão municipal.
Sabe-se que os resíduos de origem particular, na maioria das vezes são despejados em
terrenos ou vias públicas, ficando a cargo da administração pública fazer a coleta e dar a
destinação correta a estes. Sendo assim, deve-se fazer um trabalho de educação e
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conscientização, além de disponibilizar um número de telefone para que a população possa
denunciar casos de disposição incorreta destes resíduos ou solicitar a coleta junto à Prefeitura.
Quando estes resíduos são dispostos em locais indevidos, a sua coleta não será eficaz,
uma vez que o local não é previamente identificado nem informado, de modo que a retirada
destes resíduos só acontecerá quando algum fiscal da prefeitura visualizar o resíduo, ou quando
a população fizer a denúncia junto à prefeitura. Este processo acarreta em danos para a
população, impactos visuais negativos, além de estimular a disposição de outros tipos de
resíduos no local, causando proliferação de vetores e o mau cheiro.
Conforme se pode perceber, os resíduos da construção civil denotam um grande
volume dos resíduos sólidos produzidos em áreas urbanas, os quais, quando dispostos de
maneira inadequada, contribuem para deterioração da qualidade do ambiente. Sendo assim
devem ser estabelecidas medidas que minimizem os impactos gerados por essa atividade.
Para o alcance um ganho ambiental significativo, sugere-se que todo o resíduo de
construção seja encaminhado para empresas de reciclagem de material de construção civil.
Além de ganho ambiental, o município terá também ganho financeiro, uma vez que se pode
negociar, no momento de assinatura do contrato, que o material processado (areia e pedra
reciclada) seja vendido para o município a um preço mais baixo, de modo que o gasto tido com
a destinação correta será revertido para o próprio município, que sempre precisa de materiais
como estes para reparar estradas, realizar reformas, construções, entre outros serviços.
Resíduos Comerciais e de Prestadores de Serviços
Conforme preconiza a Lei Federal n° 12.305/2010, os resíduos de estabelecimentos
comerciais e prestadores de serviços são: os gerados nessas atividades, exceto os resíduos de
limpeza urbana, os resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, os resíduos de serviços
de saúde, os resíduos da construção civil e os resíduos agrossilvopastoris.
Conforme a Lei 11.445/2007, que estabelece em seu art. 6º: o resíduo originário de
atividades comerciais, industriais e de serviços cuja responsabilidade pelo manejo não seja
atribuída ao gerador pode, por decisão do poder público, ser considerado resíduo sólido urbano.
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Os resíduos de estabelecimentos comerciais podem ser analisados em dois grupos
dependendo da quantidade de resíduos gerado por dia.
Sugere-se que seja considerado “pequeno gerador” de resíduos os estabelecimentos
que geram até 120 litros por dia (dado este extraído do Manual de Gerenciamento Integrado de
Resíduos Sólidos da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da
República – SEDU), o “grande gerador” é o estabelecimento que gera um volume superior a
esse limite.
Deste modo estabelecendo limites de quantidade para coleta de resíduos em
estabelecimentos comerciais e de serviços, acima desse volume a coleta deverá ser feita pelo
responsável do estabelecimento, o qual deverá contratar empresas licenciadas para esse serviço.
Caberá ao Município acompanhar o manejo a que são submetidos os resíduos.
Em audiência pública, os presentes relataram problemas de gestão do órgão
responsável pela coleta deste tipo de resíduo no município. Segundo eles, a Prefeitura
Municipal realiza a coleta todos os resíduos gerados nos estabelecimentos em detrimento da
coleta de algumas áreas da zona urbana, que acabam sendo desassistidas. Além disso, foi
sugerida a instituição de uma taxa de cobrança pela realização desse serviço para os grandes
geradores.
Portanto, para os estabelecimentos considerados pequenos geradores, a coleta será
realizada pelo serviço público, desde que as características e a quantidade sejam compatíveis
com os resíduos de origem domiciliar.
No entanto, não foi possível averiguar a quantidade gerada nos estabelecimentos, pois
o Município ainda não possui controle e fiscalização dos estabelecimentos geradores de
resíduos comerciais e prestadores de serviços. De modo que os resíduos comerciais de todos os
estabelecimentos da zona urbana de São Miguel do Gostoso são coletados pelo serviço público
de coleta de resíduos sólidos.
Durante os eventos setoriais foram criticados as lixeiras utilizadas para o
acondicionamento dos resíduos em estabelecimentos comerciais. Segundo a população
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participante, os recipientes são pequenos para comportar o volume de resíduos gerados, de
modo tal que, estes resíduos acabam sendo descartados nas calçadas enquanto não é coletado.
Sendo assim, sugere-se que seja implantado um sistema de fiscalização e controle para
que seja possível obter essas quantidades e definir de quem é a responsabilidade da coleta de
resíduos, do estabelecimento ou do serviço público, e com isso aumentar a eficácia da coleta, e
consequentemente, do tratamento e disposição final dos resíduos sólidos.
Resíduos Volumosos
Os resíduos volumosos são constituídos basicamente por materiais volumosos não
removidos pela coleta pública municipal, como móvel e equipamentos domésticos inutilizados,
grandes embalagens e peças de madeira, podas e outros assemelhados não provenientes de
processos industriais (NBR 15112:2004).
De acordo com informações coletadas na Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Urbanos, no que se refere a esses resíduos, a coleta é realizada juntamente com a coleta dos
resíduos domiciliares, conforme a necessidade e observação dos funcionários.
Esses resíduos são encontrados em todas as áreas do município em forma de pontos de
descarrego, geralmente em frente às próprias construções ou demolições. Os resíduos dispostos
nas ruas pela população, como móveis, entre outros são coletados pela Secretaria de Meio
Ambiente e Planejamento Urbano e dispostos no lixão municipal de São Miguel do Gostoso.
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Figura 163: Coleta de Resíduos Volumosos na
zona urbana de São Miguel do Gostoso

Fonte: INCIBRA, 2019.

Resíduos Especiais
Conforme o artigo 33 da Lei Federal nº 12.305/2010, para os resíduos especiais, estão
previstas ações de logística reversa por parte dos fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes, que visam à responsabilidade compartilhada após o uso pelo consumidor, dos
seguintes resíduos:
a) Pilhas e baterias;
b) Produtos eletroeletrônicos e seus componentes;
c) Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio de luz mista;
d) Pneus;
e) Agrotóxicos, embalagens e afins.
Ressaltamos que a Legislação da Logística Reversa se apresenta da seguinte maneira:
a) Sistemas de Logística Reversa (implantados anteriores ao PNRS);
b) Embalagens de agrotóxicos (Lei 7802/89 e Lei 9974/2000);
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c) Óleo Lubrificante usado ou contaminado: (Resolução CONAMA 362/2005 e
450/2012);
d) Pneus (Resolução CONAMA 416/2009);
e) Pilhas e Baterias (Resolução CONAMA 401/2008 e 424/2010);
f) Sistema de Logística Reversa pós PNRS: Lâmpadas, Pilhas, Baterias,
Eletroeletrônicos e Óleo lubrificante.
Conforme informações coletadas junto à Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento
Urbano não existe programa de logística reversa no município. Nesse sentido, os resíduos
passíveis de logística reversa são destinados ao lixão municipal de Miguel do Gostoso. Em
visitas técnicas realizadas, foi possível verificar a existência de pneus, conforme pode ser
observado na Figura 164.
Figura 164: Descarte de pneus em terrenos da
zona urbana de São Miguel do Gostoso

Fonte: INCIBRA, 2019.

Conforme disposto na Resolução CONAMA nº 416/09, no Brasil ficam obrigadas a
coletar e dar destinação final ambientalmente adequada aos pneus inservíveis às empresas
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fabricantes e as importadoras de pneumáticos (sendo considerado um dos casos de maior
sucesso da adoção das práticas inerentes à política de logística reversa das indústrias no País).
Assim, os pneus bem como os resíduos eletrônicos, deverão ser encaminhados para os
locais de ponto de recepção e posteriormente coletados por empresas especializadas na
reciclagem desses produtos e transportados para destinos ambientalmente adequados.
Resíduos Cemiteriais
Os resíduos cemiteriais consistem naqueles gerados nos cemitérios, os quais também
devem ser diagnosticados. Alguns destes resíduos se sobrepõem a outros tipos, por exemplo,
os resíduos da construção e manutenção de jazigos, resíduos dos serviços de podação, roçagem
e varrição interna, resíduos de madeira provenientes dos esquifes, disposição dos resíduos de
frequentadores. Já outros resíduos são comuns deste tipo de instalação, como é o caso dos
resíduos da decomposição de corpos (ossos e outros) provenientes do processo de exumação.
Conforme abordado por Marcomini (2012) os cemitérios podem atuar como fontes
geradoras de impactos ambientais quando sua localização e manejo são inadequados, podendo
provocar a contaminação dos solos e mananciais hídricos por micro-organismos que proliferam
no processo de decomposição dos corpos, gerando fenômenos transformativos e destrutivos do
cadáver.
Em São Miguel do Gostoso existe apenas um cemitério na zona urbana (Figura 11),
no qual o gerenciamento é de responsabilidade da Prefeitura. O Cemitério Público Municipal
de São Miguel do Gostoso é do tipo horizontal, localizado em uma rua sem nome, vizinho ao
Ginásio Poliesportivo João Guardiano Bezerra Júnior (“Carlitão”) (Figura 166).
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Figura 165: Cemitério Público Municipal de São Miguel do Gostoso– Zona Urbana

Fonte: INCIBRA, 2019.

Figura 166: Localização do Cemitério Público Municipal de São Miguel do Gostoso – Zona
Urbana

Fonte: INCIBRA, 2019.

A partir de visitas in loco foi verificado que não há uma área de armazenamento
temporário dos resíduos internamente ao cemitério. Os resíduos da roçagem, podação, de
construção e demolição são coletados pelos coveiros e ficam aguardando a coleta.
Posteriormente, são destinados ao lixão municipal.
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Figura 167: Cemitério Público Municipal de São Miguel do Gostoso – Zona Urbana

Fonte: INCIBRA, 2019.

Quanto aos resíduos provenientes do processo de exumação dos corpos, de acordo com
informações disponibilizadas pelos funcionários, a parte relativa ao corpo, como ossos, é
recolocado nas covas, já os resíduos referentes às vestimentas do corpo são enterrados na
própria área do cemitério.
A Resolução CONAMA nº 335, de 3 de abril de 2003, em seu art. 1º relata que “os
cemitérios horizontais e os cemitérios verticais, doravante denominados cemitérios, deverão ser
submetidos ao processo de licenciamento ambiental, nos termos desta Resolução, sem prejuízo
de outras normas aplicáveis à espécie”.
Diante da necessidade de regulamentação dos aspectos espaciais relativos ao processo
de licenciamento ambiental desta atividade, a resolução supracitada dispõe sobre o
licenciamento ambiental dos cemitérios, explicitando quais os procedimentos devem ser
realizados para adequação desta infraestrutura as normas ambientais vigentes.
Portando, se faz necessário a adequação do gerenciamento dos resíduos, bem como
melhorias nas demais infraestruturas sanitárias existentes para que atenda as normas e
resoluções vigentes, bem como garanta a segurança ambiental e sanitária destes locais.
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Disposição Final
A disposição final é a última etapa do gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. A
coleta dos resíduos é uma operação visível aos olhos da população, que exige a qualidade do
serviço. A população, cada vez mais consciente quanto ao correto manejo de resíduos e a sua
sustentabilidade, exige também que o destino final seja adequado. Porém, diante de um
orçamento restrito, como ocorre em grande parte dos municípios brasileiros, o sistema de
limpeza urbana coloca a destinação final em segundo plano, priorizando a coleta dos resíduos
sólidos urbanos, a qual se não gerenciada corretamente, gera incômodos à população.
De um modo geral, a decisão sobre o tipo de tratamento e disposição final dos resíduos
sólidos urbanos a serem adotados depende de vários fatores, entre eles: as características
socioeconômicas e ambientais da região, a diretriz da gestão municipal, os tipos de materiais
contidos no resíduo, o mercado potencial para os materiais extraídos do resíduo e os recursos
financeiros disponíveis. Contudo, antes de se tornarem aptos a serem utilizados como matérias
primas ou insumos, os materiais contidos no resíduo precisam passar por processos de
tratamento ou reciclagem, que tornará possível a sua reinserção na cadeia produtiva.
Em São Miguel do Gostoso, a forma de disposição final dos resíduos domiciliares e
comerciais é o Aterro Sanitário da Região Metropolitana de Natal. Segundo informações da
Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, os resíduos coletados são acondicionados
em um espaço da MB Limpeza Urbana por até 3 dias e em seguida são transportados em um
caminhão caçamba de grande capacidade. Normalmente, a cada viagem ao Aterro Sanitário da
Região Metropolitana de Natal são destinados 19.000kg de resíduos sólidos.
Os resíduos de limpeza urbana, da construção civil, volumosos, especiais, cemiteriais
e volumosos são destinados a um lixão, sendo caracterizado por ser uma forma irregular de
disposição final. É importante destacar que o prazo máximo para encerramento dos lixões foi o
ano de 2014, como esse prazo foi ultrapassado, devem-se estabelecer metodologias para
adequação a PNRS.
O lixão municipal de São Miguel do Gostoso está localizado a cerca de 3,5 km da zona
urbana em linha reta e a 4,2 km pelo acesso da Rua dos Dourados e em seguida acessando uma
estrada de terra, conforme apresentado no Quadro 47 e na Figura 168.
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Quadro 47: Distâncias percorridas para a disposição final dos resíduos sólidos
MUNICÍPIO

DESTINO
FINAL

DISTÂNCIA EM RELAÇÃO AO
PERÍMETRO URBANO

TEMPO DE
CONDUÇÃO
ESTIMADO

São Miguel do Gostoso

Lixão

3,5 km

10 min

Fonte: INCIBRA, 2010.

Figura 168: Mapa de Localização do Lixão da zona urbana

Fonte: INCIBRA, 2019.

Com visitas técnicas realizadas em janeiro, quando a destinação final ainda tratava-se
de um lixão, podemos observar algumas inconformidades, como a presença de um abrigo
temporário de catadores (Figura 169 e Figura 170). Além disso, foi verificada uma estrutura de
abrigo para os catadores e uma prensa para realizar a compactação do material coletado.
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Figura 169: Abrigo temporário para catadores
no lixão

Figura 170: Abrigo temporário para
catadores no lixão

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

Além disso, durante as visitas técnicas e eventos setoriais foi relatado que existem
pessoas morando no lixão.
O acesso ao lixão municipal de São Miguel do Gostoso se dá através da Rua dos
Dourados, na zona urbana, e posteriormente através de uma estrada de acesso não pavimentada,
que dificulta o trânsito de veículos. Ao longo deste acesso foi possível constatar uma grande
quantidade de resíduos espalhados ao solo.
A irregular descarga de resíduo a céu aberto, sem as necessárias medidas de proteção,
causa grande desconforto e acarreta inúmeros malefícios à saúde dos moradores da região, em
consequência do mau cheiro e da proliferação de moscas, roedores, baratas e outros vetores.
Esta destinação inadequada dos resíduos sólidos urbanos de São Miguel do Gostoso
pode gerar diversos problemas ambientais, incluindo riscos de contaminação do solo, das águas
superficiais e subterrâneas pelo lixiviado, fato este, que pode acarretar sérias consequências à
saúde pública.
Os lixões urbanos a céu aberto constituem-se em um sério problema em relação a
aspectos do meio ambiente, saúde e suas interações. Os impactos causados por determinados
resíduos podem trazer consequências irreversíveis ao meio ambiente.
Com vistas a sanar os problemas ambientais, econômicos e sociais decorrentes da
destinação inadequada dos resíduos, o Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Rio Grande do
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Norte propõe a formação de consórcios públicos no estado, objetivando a elevação das escalas
de aproveitamento e à redução dos custos envolvidos. O município de São Miguel do Gostoso,
junto com outros 25 (vinte e cinco) municípios formam o Consórcio Municipal da
Regionalização Mato Grande.
Segundo dados do PEGIRS/RN (2012), cada região agrupada com mais de vinte
municípios, deverá possuir um aterro sanitário e estações de transbordo simples ou duplas.
Logo, para esta regionalização está previsto um aterro sanitário, para a disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos produzidos nos municípios que a compõe, localizado no
município de João Câmara, considerando uma vida útil de 20 anos.
Esta infraestrutura irá contribuir para a melhoria da gestão e manejo dos resíduos
sólidos dos municípios da região, incluindo São Miguel do Gostoso, que terá diversos
benefícios econômicos, sociais e ambientais. Além disso, por consistir em um grupo de 26
municípios, é aconselhável uma Estação de Transbordo Dupla (ETD), que é composta por
guarita, cerca, prédio de administração, rampa de acesso, área de descarga e duas caixas
estacionárias reservas.
8.10.10.1

Situações da Área de Destino Final de Resíduos Sólidos Urbanos pelo

IQR
Para análise das condições sanitárias do local existente destinado ao depósito de
resíduos sólidos da zona urbana de São Miguel do Gostoso, aplicou-se a matriz do IQR - Índice
de Qualidade de Aterros de Resíduos, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas
de São Paulo (IPT).
Este índice leva em consideração as características de disposição dos resíduos do
município, possibilitando uma padronização na avaliação das condições ambientais das
instalações, diminuindo o nível de subjetivismo e também a uma análise de comparação de
maior significância.
Os principais parâmetros de análise são:


Características locais;



Infraestrutura implantada;
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Condições operacionais.

Com relação às características locais, foram observados os seguintes itens: capacidade
do solo, proximidade de núcleos habitacionais, proximidade de corpos d'água, lençol freático,
permeabilidade do solo, disponibilidade do solo, qualidade do material de recobrimento,
condições do sistema viário, isolamento visual e legalização da área.
No tocante à infraestrutura implantada, analisaram-se os itens: Isolamento da área,
existência de portaria/guarita, impermeabilidade da base do aterro, drenagem do chorume,
drenagem provisória e definitiva de águas pluviais, utilização de trator de esteira e outros
equipamentos de uso, condições de trânsito e acesso das máquinas, tratamento do chorume,
acesso à frente de trabalho, presença de vigilantes, drenagem de gases, controle do recebimento
de cargas, monitoramento de águas subterrâneas.
Quanto às condições de operação, foram avaliados: o aspecto geral da área, a
existência de resíduo descoberto, o recobrimento do resíduo, presença de urubus, presença de
moscas em grandes quantidades, presença de catadores, criação de animais, resíduos de serviço
de saúde, resíduos industriais, drenagem provisória e definitiva de águas pluviais, drenagem do
chorume, tratamento do chorume, monitoramento de águas subterrâneas, equipe de vigilância
e acessos internos.
O IQR é um índice abrangente, devidamente fundamentado, que leva em consideração
as condições encontradas nos aterros dos municípios e possibilita efetuar uma avaliação
padronizada das condições ambientais das instalações, diminuindo a subjetividade na análise e
possibilitando a comparação entre vários dados e informações sobre o tema (CETESB, 2008).
Cada item das condições citadas tem um peso de acordo com a avaliação. A equação
que define o IQR é dada por:
IQR= (A+B+C)/13
No qual:
A= somatório das características locais avaliadas pelos respectivos pesos;
B= somatório das características da infraestrutura avaliadas pelos respectivos pesos;
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C= somatório das características operacionais avaliadas pelos respectivos pesos;
13 = denominador adotado para expressar o índice variando de 0 a 10, tendo em vista
que A+B+C pode variar de 0 a 130 (CETESB, 2008).
8.10.10.2

Avaliação Técnica do IQR para São Miguel do Gostoso – RN

Para avaliação do destino final dos resíduos sólidos urbanos gerados pelo município
de São Miguel do Gostoso foram realizadas visitas técnicas ao lixão do município, o qual recebe
atualmente resíduos de todas as classes. Além disso, foi levado também em consideração o
diagnóstico e avaliação das áreas de destino final dos resíduos sólidos urbanos no Rio Grande
do Norte, realizado em 2010, pelo Engenheiro Civil, Doutor e Pós-doutor em Engenharia
Sanitária e Professor Titular da UFRN, Luiz Pereira de Brito e pelo Engenheiro Agrônomo,
Mestre em Gestão Ambiental, Consultor Técnico do SEBRAE-RN, Acácio Sânzio de Brito.
Objetivando avaliar a situação atual de destinação de resíduos sólidos de São Miguel
do Gostoso em relação a outros municípios da mesma região, neste item é apresentada uma
comparação do IQR de São Miguel do Gostoso aos dos municípios Touros, Pedra Grande e
Parazinho. Abaixo um demonstrativo da matriz de IQR utilizado pela UFRN (2009).
Quadro 48: Matriz 1 - Cálculo do IQR
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO
NORTE - IDEMA
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO RIO GRANDE DO
NORTE - SEMARH
MATRIZ PARA CÁLCULO DO IQR
Localização:
Área (ha):
Altitude
(m):
Coordenadas: Latitude:
Longitude:
INFRA-ESTRUTURA
CONDIÇÕES
CARACTERÍSTICAS LOCAL (A)
IMPLANTADA (B)
OPERACIONAIS (C)
Avaliaç Pes Val
Avaliaç Pes Val Subitem
Pes Val
Subitem 01
ão
o
or Subitem 02
ão
o
or
03
Avaliação
o
or

Municipio:
Tipo da Unidade:

Capacidade de
suporte do solo
Proximidade de
núcleos
habitacionais
Proximidade de
corpos d`água

Adequa
da
Inadequ
ada
Longe >
500m
Próximo
Longe >
200m
Próximo

5
0
5
0
3
0

Cercamento
da área

Sim

2

Não

0

Portaria/Guar Sim
ita
Não
Suficient
Impermeabili
e
zação da base
Insuficie
do aterro
nte

2
0
5
1

Aspecto
geral
Resíduo a
descoberto

Bom

4

Ruim

0

Não

4

Sim

0

Recobrime Adequado
nto do
Resíduo
Inadequado

4
1
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> 3m

4

1 a 3m

2

< 1m

0

Baixa

5

Média

2

Alta

0

Suficien
te
Insufici
ente
Inexiste
nte
Bom
Ruim
Bom

Condições do
sistema viário,
trânsito e acesso

4
2
0

Drenagem de
chorume

Drenagem de
águas
pluviais
(definitiva)

Drenagem de
águas
pluviais
(provisória)

2
0
3

Pá mecânica,
trator de
esteira e
outros

Inexisten
te
Suficient
e
Insuficie
nte
Inexisten
te
Suficient
e
Insuficie
nte
Inexisten
te
Suficient
e
Insuficie
nte
Inexisten
te
Permane
nte
Periódico
Inexisten
te

Outros
Sim
equipamentos
, transito e
Ruim
0
Não
acesso
Suficient
Bom
4
e
Tratamento
Isolamento visual
de chorume
Inexisten
Ruim
0
te
Permitid
Acesso
à
5
Bom
Legalização da
o
frente de
localização
trabalho
Proibido 0
Ruim
SUBTOTAL - A =
Sim
0
Vigilantes
Não
ENQUADRAMEN
IQR
Suficient
TO
e
Condições
Drenagem de Insuficie
0 ≤ IQR < 6
inadequadas
gases
nte
Condições
Inexisten
6 ≤ IQR < 8
controladas
te
Condições
Controle
de
8 ≤ IQR ≤ 10
Sim
adequadas
recebimento
Não
de cargas
Total
0
Suficient
e
Monitoramen
Insuficie
to de águas
nte
subterrâneas
Inexisten
IQR =
0,00
te
Sim
Atendimento Parcialm
ao projeto
ente
Data da Visita:
Não
Regular

2

0
5

Presença
de urubus

1

B=

0

Não

1

Sim

0

Presença
Não
de moscas
em grande
Sim
quantidade

0
4
2
0
2

0
5

Sim

0

Não

3

Sim

0

Não
Resíduos
de serviços
de saúde
Sim

3

2
Resíduos
industriais

0
1

Drenagem
pluvial
definitiva

0

0
3

Criação de
animais

1

2

Não

Presença
de
catadores

Não
(Adequado)
Sim
(Inadequado
)
Bom

0
4
0
2

Regular

1

Inexistente

0

Bom

2

Regular

1

Inexistente
Bom
Regular

0
3
2

Inexistente

0

Bom

5

Regular

2

2

Inexistente

0

0

Monitoram Bom
ento das
Regular
águas
subterrâne
Inexistente
as

2

5
0

Drenagem
pluvial
provisória

3
0
1
0

Drenagem
de
chorume

3
1

Tratament
o de
chorume

0

3
2
0

Equipe de
vigilância

2
1

Acessos
Internos

0

Consultor:
SUBTOTAL -

Inexistente

0

1
0

Bom

1

Ruim

0

Bom

2

Regular
Péssimo

1
0

SUBTOTAL - C =

0
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Fonte: Adaptado de CETESB (2010).

Após o cálculo do IQR dos locais de disposição final dos resíduos urbanos, e avaliadas
as demais características necessárias ao diagnóstico é estabelecido o enquadramento conforme
apresentado no Quadro 49.
Quadro 49: Enquadramento das Instalações de Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos
em Função dos Valores de IQR
IQR

Enquadramento

Cores

0,00  IQR  1,99
2,00  IQR  3,99
4,00  IQR  5,99
6,00  IQR  7,99
8,00  IQR  10,00

Condições Inadequadas Críticas
Condições Inadequadas Severas
Condições Inadequadas
Condições Controladas
Condições Adequadas

Preta
Vermelha
Laranja
Amarela
Verde

Fonte: Adaptado de CETESB (2010).

Segundo Brito (2009), os valores do IQR de alguns municípios da Regionalização
Mato Grande estão representados no Quadro 50. A análise desses valores nos mostra que os
lixões dos quatro municípios avaliados da Regionalização Mato Grande, três apresentam-se em
condições inadequadas críticas e um em condição inadequada severa.
Quadro 50: Resultado do IQR de alguns municípios da Regionalização Mato Grande

Município
Touros
Pedra Grande
Parazinho
São Miguel do Gostoso

IQR
1,23
2,08
1,69

1,69

Enquadramento
Condições Inadequadas Críticas
Condições Inadequadas Severas
Condições Inadequadas Críticas
Condições Inadequadas Críticas

Fonte: Adaptado de Brito (2010).

Abaixo, vamos realizar o estudo do IQR com base nas informações e visitas realizadas
ao local do lixão de São Miguel do Gostoso, no ano de 2019, pela equipe da INCIBRA (Quadro
51). Com o resultado obtido do IQR pela INCIBRA, vamos confrontar com os estudos
realizados pela UFRN no ano de 2009 e abordar os pontos que possivelmente melhorou ou não
(Quadro 52).
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Quadro 51: Cálculo IQR São Miguel do Gostoso
INFRA-ESTRUTURA IMPLANTADA

CARACTERÍSTICAS LOCAL
Subitem 01

Avaliação

Peso

Capacidade de
suporte do solo

Adequada
Inadequada
Longe > 500m

5
0
5

Próximo

0

Longe > 200m

3

Próximo

0

Proximidade de
núcleos
habitacionais

Proximidade de
corpos d´agua

Lençol freático

Permeabilidade
do solo
Disponibilidade
de material p/
recobrimento
Qualidade de
material p/
recobrimento

Valor

Subitem 02

0

Cercamento da área

5

Portaria/Guarita

3

Avaliação

Peso

Sim
Não
Sim

2
0
2

Não

0

Impermeabilização

Suficiente

5

da base do aterro

Insuficiente

0

> 3m
1 a 3m
< 1m
Baixa
Média

4
2
0
5
2

Suficiente
Insuficiente
Inexistente
Drenagem de águas Suficiente
Pluviais (Definitiva) Insuficiente

5
1
0
4
2

Alta

0

Inexistente

0

Suficiente
Insuficiente
Inexistente
Bom
Ruim

4
2
0
2
0

Drenagem de águas Suficiente
Pluviais (Provisória) Insuficiente
Inexistente
Permanente
Periódico
Trator de esteira
Inexistente

2
1
0
5
2
0

Drenagem de
chorume

CONDIÇÕES OPERACIONAIS

Valor

Subitem 03

0

Aspecto geral

0

Lixo a descoberto

0

Recobrimento do
Lixo

0

Presença de
urubus

0

Presença de
moscas em
grandes
quantidades

0

Presença de
catadores

0

Criação de
amimais

Avaliação

Peso

Valor

Bom
Ruim
Não

4
0
4

Sim

0

Adequando

4

Inadequado

1

Inexistente

0

Não
Sim

1
0

0

Não
Sim

2
0

0

Não
Sim

3
0

0

Não
Sim

3
0

3

0
0

0
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Bom

3

Regular

2

Ruim

0

Bom

4

Isolamento
visual

Legalização da
localização

2

0
Ruim

0

Permitido
Proibido

5
0

SUBTOTAL A =

Outros
equipamentos,
trânsito e acesso

1

Não

0

Suficiente

5

Tratamento de
chorume

Acesso a frente
de trabalho

10

Sim

Vigilantes

Drenagem de gases

0

0
Inexistente

0

Bom
Ruim

3
0

Sim
Não

1
0

Suficiente
Insuficiente

3
1

Inexistente

0

0

0

0

Resíduos de
serviços de saúde

Resíduos
industriais

Drenagem pluvial
definitiva

Drenagem pluvial
provisória

Drenagem de
chorume

Não

3

Sim

0

Não
(Adequado)

4

0

0

Sim
(Inadequado
)

0

Bom
Regular

2
1

Inexistente

0

Bom
Regular

2
1

Inexistente

0

Bom
Regular

3
2

Inexistente

0

0

0

0
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Controle de
recebimento
de cargas

Monitoramento
de águas
subterrâneas

Atendimento ao
projeto

Sim

2

Não

0

Suficiente

3

Insuficiente

2

Inexistente

0

Sim
Parcialment
e
Não

2
1

0

0

0

Tratamento de
chorume

Monitoramento
das águas
subterrâneas

Bom

5

Regula

2

Inexistente

0

Bom

2

Regular

1

Inexistente

0

0

0

Bom

1

Equipe de
vigilância

Ruim

0

0

Acessos Internos

Bom
Regular
Péssimo

2
1
0

0

0

SUBTOTAL B=

0

SUBTOTAL C=

3
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ALGORITMO DO IQR:
IQR =

A + B + C 10 + 0 +3
=
= 1,00
13
13

Quadro 52: Enquadramento IQR São Miguel do Gostoso
IQR

ENQUADRAMENTO

0 < IQR < 6

Condições inadequadas

6 < IQR < 8

Condições controladas

8 < IQR 10

Condições adequadas

Fonte: CETESB, 2008.

A partir da comparação do IQR de São Miguel do Gostoso obtido por Brito (2010),
IQR=1,69, com o valor calculado (IQR=1,00), pode-se enquadrar a destinação final dos
resíduos na zona urbana de São Miguel do Gostoso como Condições Inadequadas Críticas.
É válido destacar que o município destina os resíduos domiciliares no Aterro Sanitário
Metropolitano de Natal, o que representa um grande avanço em relação a condição do manejo
dos resíduos sólidos anteriormente apresentada pelo município. No entanto, é importante
ressaltar que os demais tipos de resíduos coletados pela Prefeitura Municipal são destinados ao
lixão municipal, caracterizado por ser um local inadequado para esta finalidade, onde não há
controle de seus riscos potenciais de contaminação nem o uso de tecnologias que minimize os
impactos ao meio ambiente.
O lixão apresenta diversos problemas, seu acesso se dá por meio de uma rua não
pavimentada, onde por vezes encontra-se em condições de tráfego precárias, não há cercamento
da área, não há controle de acesso à área e não há vigilância. Não existe sistemas de drenagem
para o chorume gerado pelos resíduos, como também não há nenhuma forma de tratamento.
Todo o resíduo é disposto a céu aberto, sem haver nenhum tipo de recobrimento.
Com visitas ao local, não identificamos a presença de catadores autônomos, mas foi
identificada uma estrutura provisório utilizada pelos catadores. Percebemos a importância da
coleta seletiva no lixão, onde é possível diminuir consideravelmente o volume de resíduo
disposto diretamente no solo, mas a ausência de programas de educação ambiental,
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equipamentos e incentivos é um agravante para a ausência de programas e projetos de coleta
seletiva no município.
Os dados obtidos mostraram a necessidade urgente de uma manipulação adequada para
a disposição final dos resíduos urbanos da cidade, a qual foi observada pela avaliação
qualitativa dos impactos ambientais, causados pela disposição final inadequada. Isto vem
demonstrar a intensidade da degradação tanto ambiental como humana existente neste universo,
tendo em vista que todos os dejetos gerados na cidade são jogados indiscriminadamente em um
lixão.
Desse modo, esta avaliação permitiu chegar à conclusão de que existe real necessidade
de área adequada para a disposição final dos resíduos, minimizando tais impactos.
8.11 SERVIÇOS EXECUTADOS NA ZONA RURAL
Diante da semelhança entre o sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos
das comunidades rurais que compõe o município de São Miguel do Gostoso, estes serão tratados
neste diagnóstico de forma conjunta e, se necessário, serão pontuadas características peculiares
de cada comunidade.
Resíduos domiciliares (RDO)
8.11.1.1 Acondicionamento dos Resíduos Domiciliares
Algumas comunidades da zona rural de São Miguel do Gostoso possuem coleta de
resíduos sólidos. Nestas, o acondicionamento dos resíduos sólidos se dá através de sacolas
plásticas em sua maioria. Apenas em casos específicos, algumas residências, os resíduos são
colocados em lixeiras individuais.
O acondicionamento dos resíduos sólidos nas comunidades se dá, em sua maioria, em
buracos cavados nos fundos do muro da própria casa. Após um determinado período de tempo,
a depender da quantidade de resíduo que cada família gera, o próprio morador realiza a queima
ou o enterro dos resíduos.
De acordo com informações relatadas pelos moradores nos eventos setoriais, a queima
dos resíduos domiciliares é prejudicial a qualidade de vida dos residentes uma vez que em,
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praticamente, todas as horas do dia algum morador decide queimar o seu resíduo. De modo tal,
que a população inala a fumaça gerada pela queima dos resíduos domiciliares durante muitas
horas do dia. Além disso, a realização de atividades domésticas tais como a lavagem de roupa
é dificultada, pois elas aderem o odor desagradável da queima dos resíduos domiciliares, ao
serem colocadas para secar quando o resíduo está em processo de queima.
Segundo relatos dos próprios moradores, nas comunidades Antônio Conselheiro,
Baixinha dos Franças, Umburana, Cruzamento e Novo Horizonte os problemas relacionados a
queima de resíduos são intensos.
Associado aos problemas de queima de resíduos há um fator agravante para esta
situação, que é a ausência de educação ambiental dos moradores das comunidades. Os próprios
moradores apontam hábitos inadequados tomados por grande parte da população que são
aplicados corriqueiramente. Porém, eles afirmam ter consciência que estas ações são
inadequadas, mas que diante da infraestrutura que dispõe, estas seriam as soluções
emergenciais.
Para um sistema adequado os resíduos domiciliares devem ser corretamente
acondicionados pela população, dentro de suas residências, onde os resíduos devem ser
colocados em recipientes adequados e a população deve dispor os recipientes, nos locais, dias
e horários previsto para a coleta. Assim ter-se-ia a prestação de um serviço de qualidade, pois
o correto acondicionamento dos resíduos faz com que sejam evitados acidentes com as pessoas
envolvidas no processo de coleta e destinação final, e sua destinação em dia/local adequado
evita a proliferação de vetores e minimiza efeitos visuais e olfativos desagradáveis.
8.11.1.2 Coleta dos Resíduos Domiciliares
De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, a única
comunidade que possui coleta é Morro dos Martins. Segundo os próprios moradores, na
comunidade Reduto e Canto da Ilha II existe o serviço de coleta. No reduto, a coleta é feita às
quartas-feiras pela equipe que faz serviço de coleta da zona urbana, enquanto na comunidade
Canto da Ilha II a coleta é feita em uma carroça através da associação. É importante destacar
que mesmo nas comunidades que dispõe do serviço de coleta de resíduos, a população realiza
a queima dos resíduos.
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Durante os eventos de mobilização social foram apontados diversos problemas em
relação a falta de coleta de resíduos domiciliares assim como foi expressa a necessidade do
serviço para as comunidades rurais.
A população também destacou problemas relacionados à ausência de educação
ambiental, em que muitos moradores lançam seus resíduos diretamente no solo. Outro fato
levantado durante os eventos de mobilização social foi o aproveitamento de resíduos orgânicos
formados por gorduras e restos de animais, como as partes não aproveitadas de carnes, peixes
e frangos, tanto para alimentar os animais como para adubar plantações.
8.11.1.3 Tratamento e Destinação Final
Assim como na zona urbana, os resíduos domiciliares na zona rural de São Miguel do
Gostoso não estão em conformidade com o preconizado pela Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS).
De acordo com a PNRS a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos
inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento
energético, bem como a disposição final observando normas operacionais específicas de modo
a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais
adversos.
8.11.1.4 Disposição Final
Nas comunidades Tabua, Baixinha dos Franças, Morro dos Paulos, Canto da Ilha I e
II, Antônio Conselheiro, Morro dos Martins, Angico Velho e Arizona, a destinação final de
parte dos resíduos gerados respectivas comunidades são pontos onde a população descarta a
céu aberto, tratam-se de pequenos lixões (Figura 171 a Figura 176).
Nas demais comunidades da zona rural de São Miguel do Gostoso, a disposição final
dos resíduos sólidos das comunidades rurais são os próprios locais onde são gerados, isto é, nas
residências. Outros pontos de destinação final de resíduos sólidos são as margens das estradas.
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Figura 171: Lixão da Baixinha dos Franças

Figura 172: Lixão da Baixinha dos Franças

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

Figura 173: Lixão da Baixinha dos Franças

Figura 174: Lixão da Baixinha dos Franças

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

Figura 175: Lixão do Morro dos Paulos

Figura 176: Lixão da comunidade Angico Velho

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

A PNRS define disposição final ambientalmente adequada a distribuição ordenada dos
rejeitos em aterros sanitários, observando normas operacionais específicas de modo a evitar
danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais
adversos. Portanto, o descarte inadequado dos resíduos caracteriza um grande problema de
poluição do meio ambiente, afetando adversamente as características naturais do solo, da água
e do ar, bem como de suas interações. A poluição do solo pode alterar suas características físico305
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químicas, o que representa uma ameaça à saúde pública, visto que resulta em um ambiente
propício ao desenvolvimento de transmissores de doenças, bem como a poluição das águas
subterrâneas.
As interferências destes passivos ambientais nos recursos hídricos podem se dar de
diversas formas, entre elas estão à percolação do chorume, que é definido como o líquido que
contamina o solo, e a água através compostos orgânicos e íons metálicos, agravado pelas águas
pluviais e podendo comprometer as nascentes existentes no entorno de descarga dos resíduos.
Com relação à poluição do ar, as emissões atmosféricas destas áreas podem provocar
a formação de gases naturais na massa de resíduo, pela decomposição dos resíduos, seja com
ou sem a presença de oxigênio no meio, originando riscos de migração de gás, explosões e até
de doenças respiratórias, se em contato direto.
Portando, a destinação final dos resíduos gerados na zona rural de São Miguel do
Gostoso, assim como na zona urbana, vai de encontro ao preconizado pela PNRS e demais
legislações vigentes, e necessitam de atitudes urgentes quanto a estes passivos ambientais.
Resíduos do Sistema de Limpeza Urbana (RLU)
8.11.2.1 Varrição, Capinação, Roçagem e Podação
Os serviços de varrição, capinação, roçagem e podação não são realizados na zona
rural de São Miguel do Gostoso.
Em visitas as zonas rurais, foi verificado que embora não haja esses serviços na zona
rural, as vias se apresentam em condições aceitáveis de limpeza. Esse fato deve-se a cultura
rural de realizar a varrição do terreno em frente a sua residência.
De modo geral, os poucos resíduos a serem coletados são decorrentes do lançamento
ou dispersão de materiais por transeuntes e os que são espalhados por fatores externos nas ruas
(vento, animais). Os principais materiais detectados sujeitos a varrição foram: folhas, garrafas,
latas, copos plásticos, papéis de bala, bitucas de cigarro.
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Os resíduos provenientes da podação são queimados. A partir de visitas técnicas foi
possível observar também muitos resíduos de podação lançados em terrenos baldios, ficando
expostos aos fatores naturais ou são queimados posteriormente.
Resíduos da Construção Civil (RCC)
Nas comunidades rurais, de acordo com informações coletadas na Secretaria de Meio
Ambiente e Planejamento Urbano, nos eventos setoriais e a partir de visitas técnicas, estes
resíduos, na maioria das vezes, são utilizados para recobrimento de estradas a fim de melhorar
o acesso.
Os resíduos não utilizados nas estradas são armazenados nos terrenos dos próprios
geradores para serem reutilizados como aterro de construções futuras. Através de visitas
técnicas também foi possível observar que quando há reformas construções ou demolições nas
comunidades rurais os resíduos provenientes desta atividade são lançados em terrenos baldios
(Figura 177 e Figura 178).
Figura 177: Resíduos da Construção Civil
descartados em locais na zona rural – Baixinha
dos Franças

Figura 178: Resíduos da Construção Civil
descartados em locais na zona rural – Serra
Verde

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

Estes resíduos são comumente depositados em lotes vagos para servirem de aterro de
terrenos, mas a Resolução CONAMA 307/2002 estabelece que estes resíduos não possam ser
dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos
d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei.
Salienta-se que os geradores de resíduos da construção civil devem ser responsáveis
pelos resíduos das atividades de construção, reforma, reparos e demolições de estruturas e
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estradas, bem como por aqueles resultantes da remoção de vegetação e escavação de solos,
conforme destacado pela Resolução CONAMA 307/2002.
Resíduos dos Serviços públicos de Saneamento Básico (RSB)
Quanto aos resíduos sólidos provenientes dos serviços de abastecimento de água,
geralmente são constituídos pelo lodo retido nos decantadores e da lavagem dos filtros das
Estações de Tratamento de Água – ETA. Na zona rural de São Miguel do Gostoso, o
abastecimento de água é feito a partir de poços, não gerando resíduos em quantidades
significativas de resíduos.
Conforme abordado no diagnóstico do esgotamento sanitário, a solução dada pelas
famílias para os dejetos gerados nas residências é do tipo individual, constituído basicamente
por fossas rudimentares. Há residências na zona rural que não possuem nenhuma solução para
os dejetos gerados, descartando-os a céu aberto no próprio quintal ou em terrenos distantes.
O serviço de esgotamento das fossas não é oferecido pela Prefeitura Municipal. De
acordo com o levantamento realizado no local, a maioria da população, não realiza o
esgotamento destas fossas. Quando a unidade se apresenta insuficiente para os resíduos gerados,
normalmente a população rural de São Miguel do Gostoso constrói outra unidade e realiza o
esgotamento da primeira fossa ou desvia a ligação dos aparelhos sanitários para a nova unidade.
Uma parcela da população que realiza o esgotamento da fossa por conta própria.
Nesses casos, o destino dos rejeitos são sítios ou outros locais pouco afastados das
comunidades, muitas vezes próximos a nascentes de água e rios. Moradores relataram que a
falta de preparo, instrução e educação ambiental da população é um fator contribuinte para o
lançamento destes resíduos ao longo de estradas próximas as comunidades, o que confere a
estes lugares fortes maus odores que incomodam a população.
Durante os eventos setoriais a população ressaltou ainda casos específicos em que o
esgotamento das fossas é realizado e a destinação dos resíduos é inadequada, sendo lançado em
sítios ou outros locais pouco afastados das comunidades, muitas vezes próximos a nascentes de
água e rios. Moradores das comunidades também relataram a falta de preparo e instrução de
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funcionários que, algumas vezes, chegam a lançar estes resíduos ao longo de estradas próximas
as comunidades, o que confere a estes lugares fortes maus odores que incomodam a população.
Perante essa condição, a parcela da população que possui melhor condição financeira
contrata o serviço de esgotamento e a parcela que não tem condição financeira de contratar
realiza o esgotamento por conta própria, sem o preparo necessário e muitas vezes colocando a
própria saúde em risco, ou não o realiza.
Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS)
Conforme o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, os resíduos dos
serviços de saúde das comunidades rurais são provenientes do Posto de Saúde do Morro dos
Martins (Figura 179) e do Posto de Saúde da Serra Verde (Figura 180).
Figura 179: UBS Morro dos Martins

Figura 180: UBS Serra Verde

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

A partir de visitas técnicas foi possível observar que os resíduos gerados nestas
unidades são das classes D – resíduos comuns, A – resíduos infectantes; e E – resíduos
perfurocortantes.
Por meio de visitas técnicas, pôde-se verificar que o acondicionamento dos resíduos
do Grupo A é feito em lixeiras abertas e fechadas, com aparência sanitária adequada e sem a
identificação correta (
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Figura 181: Acondicionamento dos resíduos de
classe A – Morro dos Martins

Figura 182: Acondicionamento dos resíduos de
classe A – Morro dos Martins

e Figura 182).

310

PMSB

DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO

Figura 181: Acondicionamento dos resíduos de
classe A – Morro dos Martins

Figura 182: Acondicionamento dos resíduos de
classe A – Morro dos Martins

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

Os resíduos que compõe o Grupo E (perfurocortantes) estão sendo acondicionados de
forma adequada (Figura 184), conforme os requisitos da NBR 13853: 1997, que trata dos
coletores para resíduos de serviços de saúde perfurantes ou cortantes - Requisitos e métodos de
ensaio.
Por meio de visitas técnicas, pôde-se verificar que o acondicionamento dos resíduos
do Grupo D é feito em lixeiras abertas, com aparência sanitária adequada, porém não apresenta
identificação, conforme pode ser observado na Figura 183 e Figura 184
. Os resíduos do Grupo D são coletados pelo serviço público de coleta de resíduos.
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Figura 183: Acondicionamento dos resíduos
de classe D – Morro dos Martins

Figura 184: Acondicionamento dos resíduos de
classe E – Morro dos Martins

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

O acondicionamento externo dos resíduos gerados na unidade de saúde ocorre em uma
sala da unidade com acesso restrito (Figura 185 e Figura 186).
Figura 185: Acondicionamento dos resíduos –
UBS Morro dos Martins

Figura 186: Acondicionamento dos resíduos –
UBS Morro dos Martins

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.
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Segundo informações obtidas durante as visitas técnicas, os resíduos perfurocortantes
são levados à zona urbana para serem coletados e descartados juntos aos resíduos
perfurocortantes gerados pelas unidades de saúde da cidade, ou seja, para serem coletados e
tratados pela Stericycle.
Durante as visitas técnicas e eventos setoriais foi relatado que o município, por meio
dos agentes de saúde, orienta a população que faz uso de perfurocortantes na própria residência
(em sua maioria, diabéticos que fazem uso de insulina) armazena o material utilizado em uma
garrafa pet e depois o encaminhe para a unidade de saúde mais próxima, sendo esta uma prática
adequada. Tal relato foi feito nas comunidades Angico de Fora, Boa Esperança, Morro dos
Martins, Reduto e Arizona.
Resíduos Cemiteriais
Os resíduos cemiteriais gerados nas comunidades rurais são provenientes de cemitérios
horizontais. Atualmente, o gerenciamento desses resíduos está sobre responsabilidade da
Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso.
Na comunidade Baixinha dos Franças existe um cemitério (Figura 12 e Figura 188) e
exite outro cemitério no Morro dos Martins (Figura 13).
A partir de visitas in loco foi verificado que não há uma área de armazenamento
temporário dos resíduos internamente ao cemitério. Os resíduos da roçagem, podação, de
construção e demolição são queimados.
Figura 187: Cemitério Público da comunidade Figura 188: Cemitério Público da comunidade
Baixinha dos Franças
Baixinha dos Franças

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.
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Figura 189: Cemitério Público da comunidade Morro dos
Paulos

Fonte: INCIBRA, 2019.

Quanto aos resíduos provenientes do processo de exumação dos corpos, de acordo com
informações disponibilizadas pelos funcionários, a parte relativa ao corpo, como ossos, é
recolocado nas covas, já os resíduos referentes às vestimentas do corpo são enterrados na
própria área do cemitério.
8.12 GESTÃO DOS RESÍDUOS INDUSTRIAIS (RI)
Os resíduos industriais são os mais variados possíveis e além da geração de resíduos
comuns devido à permanência dos funcionários na empresa existem os resíduos provenientes
da própria produção industrial que podem ser extremamente perigosos e impactantes ao meio
ambiente se não dispostos da forma adequada. Podem ser constituídos por escórias (impurezas
resultantes da fundição do ferro), cinzas, lodos, óleos, plásticos, papel, borrachas, dentre outros.
Cada indústria é responsável pelo acondicionamento, coleta, tratamento e disposição
final de seus resíduos, sejam eles sólidos, semissólidos ou líquidos. Porém, por desenvolverem
suas atividades no município, utilizando seus bens naturais, sejam eles minerais, animais ou
vegetais, este deve manter uma fiscalização, a fim de saber se esta disposição está acontecendo
de maneira correta ou não.
No município de São Miguel do Gostoso há indústrias que atuam no setor de energia
eólica e no setor de entretenimento.
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As empresas que têm parques eólicos no município de São Miguel do Gostoso são
responsáveis pelos resíduos por elas gerados, realizando sua própria coleta e destinação.
As empresas do setor de entretenimento atuam no município, geralmente, quando são
realizados eventos. Essas indústrias são responsáveis pelos resíduos por elas gerados,
realizando sua própria coleta. Os tipos de resíduos gerados dependem da empresa, que variam
de resíduos de construção e demolição a resíduos de serviços de saneamento.
Em geral, recomenda-se que o município considere os seguintes passos para
gerenciamento dos resíduos industriais gerados no município de São Miguel do Gostoso:


Elaboração ou atualização de um cadastro de todas as indústrias localizadas no
município inclusive considerando dados como tipologia da indústria, fluxograma do
processo produtivo, se possui licença ambiental, nº de funcionários, se possui programas
de gestão ambiental e de destinação adequada dos resíduos sólidos;



Revisão de legislação pertinente às atividades industriais e elaboração de legislação que
torne obrigatória a apresentação de plano de gerenciamento de resíduos específico para
as indústrias;



Consolidar parcerias do poder público com as indústrias para o desenvolvimento de
programas de educação ambiental e de coleta seletiva;



Fiscalização: controlar de forma efetiva a exigência de apresentação dos planos; criar
um disk denúncia que possibilite o contato direto da população junto ao poder público
para auxiliar nesta fiscalização. Os dados cadastrais como as demais informações a
serem levantadas junto as Indústrias do município poderão ser armazenadas em um
Banco de Dados Georreferenciados que permitirá sua atualização periódica e também a
visualização das informações de forma especializada o que facilitará o gerenciamento
das informações e mesmo a fiscalização do poder público junto às empresas cadastradas.
Para isso, é necessário que o município realize a identificação dos geradores que estão

sujeitos à elaboração de planos específicos obrigatórios e cobrar que estes planos sejam
elaborados, apresentados para o poder público municipal e aprovados junto ao órgão ambiental.
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8.13 GESTÃO DOS RESÍDUOS AGROSSILVOPASTORIS (RASP)
A Lei 12.305 em seu Art. 13, Inciso I, alínea i, define resíduos agrossilvopastoris
como: “os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluindo os relacionados a
insumos utilizados nessas atividades”.
Atualmente, em São Miguel do Gostoso, esses resíduos são de responsabilidade do
próprio gerador, não havendo coleta pública para os resíduos agrossilvopastoris. Assim como
acontece com os resíduos industriais, o município não possui cadastro, controle ou fiscalização
relacionada a esse tipo de resíduo.
Ainda tratando-se dos Resíduos Agrossilvopastoris serão incluídos também neste
tópico os resíduos provenientes de abatedouros e matadouros, visto a extrema relevância quanto
a gestão dos resíduos provenientes desta atividade.
O município de São Miguel do Gostoso não dispõe de nenhum matadouro ou
abatedouro. Nos limites do município ocorre apenas o abate de animais de pequeno porte nos
quintais das casas. Em consulta aos munícipes na zona urbana os resíduos são descartados no
lixão municipal. Enquanto na zona rural, além do descarte nos lixões das comunidades, os
resíduos do abate de animais são queimados, enterrados ou descartados nas estradas.
O manejo inadequado dos resíduos de abatedouros/frigoríferos e matadouros pode
acarretar em potenciais comprometimentos da qualidade do solo e dos recursos hídricos, devido
ao descarte impróprio dos resíduos gerados e a ausência tratamento das águas residuais. Ainda,
conforme abordado por Silva et. al. (2012), as carnes podem atuar como meio condutor de
microrganismos patogênicos, capazes de comprometer não somente a saúde ambiental, como
também tornar vulnerável a segurança alimentar e nutricional da população.
Portando, se faz necessário a adequação desta atividade as normas ambientais e de
vigilância sanitária vigentes, que podem ser elaborados junto ao Plano Municipal de Gestão
Integrada dos Resíduos Sólidos (PMGIRS), o qual definirá as diretrizes que deverão ser
seguidas para o adequado gerenciamento dos resíduos municipais, bem como o estabelecimento
de normas e critérios para elaboração dos Planos de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS) de
empresas privadas que atuam neste e em diversos outros setores do município.,
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8.14 GESTÃO DOS RESÍDUOS COM LOGÍSTICA REVERSA (LR)
Este conjunto de resíduos é constituído por produtos eletroeletrônicos, pilhas e
baterias, pneus, lâmpadas fluorescentes (vapor de sódio, mercúrio e de luz mista); óleos
lubrificantes, seus resíduos e embalagens e, por fim, os agrotóxicos, também com seus resíduos
e embalagens. Vários dos resíduos com logística reversa já têm a gestão disciplinada por
resoluções específicas do CONAMA.
O objetivo principal da logística reversa é a gestão e a distribuição do material
descartado tornando possível o retorno de bens ou materiais constituintes ao ciclo produtivo
agregando valor econômico, ecológico, legal e de localização ao negócio. As atividades
presentes na logística reversa abrangem diversas etapas como: coleta, inspeção, separação,
compra e venda, devolução, visando uma recuperação sustentável.
Os resíduos definidos como de logística reversa são responsabilidade dos fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes, de modo que o acondicionamento adequado e
diferenciado, bem como a disponibilização para coleta ou devolução dos resíduos é de
competência dos consumidores/ geradores domiciliares, ou seja, dos munícipes em geral.
De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em seu artigo 33, os
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes são obrigados a estruturar e
implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo
consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos
resíduos sólidos, dos materiais citados abaixo:


Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja
embalagem, após o uso constitua resíduo perigoso, observadas as regras de
gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em
normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em
normas técnicas;



Pilhas e baterias;



Pneus;



Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;



Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;
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Produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

A Lei 12.305/2010 diz, ainda, que os consumidores deverão efetuar a devolução após
o uso, aos comerciantes ou distribuidores, dos produtos e das embalagens destes produtos
citados anteriormente e de outros produtos ou embalagens objeto de logística reversa e que, em
posse desse material, os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos
fabricantes ou aos importadores dos produtos e embalagens reunidos ou devolvidos a estes.
Sendo assim, a logística reversa é responsabilidade de todos, desde o produtor, até o
consumidor, devendo ter uma estrutura de cooperação entre o setor comercial e industrial, os
consumidores e o poder público, estimulando a prática da logística reversa.
Dessa forma, cada setor tem uma responsabilidade definida, onde os consumidores
devem devolver os produtos que não são mais usados em postos de coleta específicos, os
comerciantes devem instalar locais específicos para a devolução e coleta destes produtos, as
indústrias retiram estes produtos, através de um sistema de logística a fim de, reciclá-los ou
reutilizá-los ou, ainda, dar o destino final correto e, por fim, o poder público deve criar e
estimular campanhas de educação e conscientização para os consumidores, além de fiscalizar a
execução das etapas da logística reversa.
Quando os resíduos impactam negativamente o meio ambiente, a saúde pública e a
administração pública, o poder público pode fazer acordos setoriais com os setores empresarial
e industrial ou termos de compromisso, de modo que o poder público passa a se encarregar das
atividades de responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes nos
sistemas de logística reversa dos produtos e embalagens, porém as ações do poder público serão
devidamente remuneradas, na forma previamente acordada entre as partes (BRASIL, 2010).
De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a logística reversa
passou a vigorar em 2014 e deveria estar implantada em todo país até o ano de 2015. Porém,
antes mesmo de entrar em vigor, já existiam muitas indústrias utilizando a logística reversa em
função da política de responsabilidade ambiental que possuem.
Em São Miguel do Gostoso não há nenhuma iniciativa quanto a logística reversa de
pilhas e baterias. Na zona urbana de São Miguel do Gostoso, estes resíduos são descartados no
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lixão municipal. Enquanto na zona rural, estes são queimados, enterrado ou descartados a céu
aberto, em lixões ou em terrenos baldios.
Na comunidade Baixinha dos Franças, os moradores realizam o aproveitamento de
pneus, impróprios para o uso primário, para decorar a praça da comunidade (Figura 190 e Figura
191).
Figura 190: Reutilização de pneus na Baixinha Figura 191: Reutilização de pneus na Baixinha
dos Franças
dos Franças

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

Esta deveria ser uma realidade para todos os materiais passíveis de logística reversa,
de modo que a educação e conscientização da população, estímulo da implantação e divulgação
de pontos de coletas e estímulo, por parte do poder público, da implantação da logística reversa
para os demais materiais são atitudes práticas que devem ser tomadas para que o município se
adeque à PNRS.
8.15 EDUCAÇÃO AMBIENTAL
O Decreto Federal nº 7.404/2010, em seu art. 77, disciplina a educação ambiental na
gestão dos resíduos sólidos como parte integrante da Política Nacional de Resíduos Sólidos,
tendo como objetivo o aprimoramento do conhecimento ambientalmente adequado dos resíduos
sólidos.
A educação ambiental no âmbito da Política Nacional de Resíduos Sólidos está voltada
para uma mudança de hábitos e atitudes relacionados com os resíduos sólidos. As medidas
adotadas pelo Poder Público devem ser voltadas aos fabricantes, importadores, comerciantes e
distribuidores, bem como aos consumidores com enfoque diferenciado par cada cenário.
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Em audiência pública, a população expressou a falta de educação ambiental existente
no município. Um caso mencionado foi o descarte de resíduos não recicláveis nas lixeiras
coletivas da Associação Cooperativa Gostoso Recicla, o que dificulta a atividade dos
associados.
Atualmente, de acordo com informações coletadas, o município de São Miguel do
Gostoso não possui plano específico de educação ambiental. No entanto, algumas ações vêm
sendo desenvolvidas no município.
A Associação de Meio Ambiente, Cultura e Justiça Social (AMJUS) desenvolve no
ambiente costeiro do município de São Miguel do Gostoso o projeto denominado “Gostoso
Natureza”. Além de ações relacionadas ao monitoramento reprodutivo de tartarugas marinhas,
o projeto desenvolve ações de educação ambiental, principalmente relacionadas ao descarte de
plásticos no mar.
O consumo de bens e serviços gera, de alguma maneira, resíduos. Uma vez produzido,
este material permanecerá no ambiente como um passivo, mesmo que seja reutilizado e
reciclado inúmeras vezes. Considerando o potencial turístico explorado no município, o projeto
“Gostoso Natureza” é importante para conscientizar a população em relação ao consumismo e
reduzir a quantidade de resíduo que produzimos.
A redução, reutilização, reciclagem e a recuperação de energia – o conceito dos 4Rs –
são fundamentais na sensibilização da sociedade quando se trata de resíduos sólidos. Essa é
uma das abordagens que se deve dar importância para sensibilizar aqueles que fazem parte do
município de São Miguel do Gostoso.
Como foi visto durante todo o diagnóstico, alguns pontos devem ser trabalhados no
município, para que se tenha uma gestão de resíduos sólidos correta e um meio ambiente sadio
e prazeroso de se viver.
Sendo assim, instrumentos inovadores na gestão dos resíduos sólidos surgem a cada
dia e a logística reversa e a análise do ciclo de vida, que avalia os impactos ambientais de
determinado produto desde a extração da matéria-prima até o retorno do resíduo final ao meio
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ambiente. O ideal é que se busquem novas ferramentas de disseminação de gestão e de educação
ambiental.
Um Plano de Educação Ambiental estabelece estratégias de modo que informações
sobre os processos de reciclagem de pneus, lâmpadas, pilhas e baterias, entre outros chegue ao
conhecimento da população e dos comerciantes. O plano também deve atingir o setor industrial,
caso venham a ser instalados no município, visto que as indústrias geram uma grande
quantidade de resíduos, precisando assim ser gerenciado e fiscalizado.
A gestão dos resíduos é um desafio global que só será vencido com a participação de
todos. Com a união de governos, empresas e sociedade, será possível encontrar resultados
inteligentes que harmonize a vida econômica, social e ambiental. Assim, os resíduos deixarão
de ser um problema e passarão a ser parte da solução para um mundo melhor, harmônico com
o meio ambiente.
Sendo assim, com vistas ao desenvolvimento sustentável, a gestão dos resíduos sólidos
requer o envolvimento de toda a sociedade, sendo pautada nos “quatro erres” (4 Rs) da
minimização: Redução, Reutilização, Reciclagem e Recuperação da energia existente nos
resíduos sólidos. A redução na fonte deve permanecer como prioridade na gestão de resíduos
sólidos, seguida pelo reaproveitamento (considerado em suas três dimensões: reutilização,
reciclagem e recuperação de energia) e, finalmente, a disposição final. Como consequência da
priorização dos 4Rs, agrega-se valor aos resíduos nos sistemas de reciclagem e recuperação,
minimizam-se os fluxos encaminhados para disposição final, bem como a periculosidade dos
resíduos a serem dispostos.
Por fim, é de suma importância um plano estratégico e o público alvo, deve-se iniciar
o processo de divulgação, de modo que deverão ser executadas ações específicas para
apresentação das atividades e conscientização da população municipal, tendo como sugestão os
tópicos descritos a seguir:


Veiculação de mídia impressa, através de cartazes e panfletos, a serem
distribuídos em regime porta-a-porta ou fixados em locais estratégicos, como
praças, estabelecimentos comerciais e pontos de ônibus; de modo a informar
os moradores quanto às estratégias de gestão de resíduos sólidos propostos
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pelo município, quanto aos serviços de limpeza pública, bem como os
telefones de contato para reclamações e sugestões;


Confecção, juntamente com uma equipe de professores e técnicos, de cartilhas
educativas, a serem distribuídas em escolas e demais estabelecimentos de
ensino;



Veiculação periódica de campanhas nos veículos de rádio e televisão,
divulgando as ações que serão realizadas, o cronograma de atendimento dos
serviços de limpeza pública às localidades, telefone de contato para
solicitações da comunidade e possíveis casos excepcionais.

Sendo assim, com a união de todos do município, será possível atingir um nível de
atuação com os resíduos sólidos, onde todos saberão os problemas e benefícios provenientes
desses e qual o papel de cada um da sociedade no processo de melhoramento do município e
do meio ambiente.
8.16 CATADORES INFORMAIS E A INCLUSÃO SOCIAL
A lei que rege a Política Nacional de Resíduos Sólidos busca a integrar o trabalho dos
catadores dentro das ações a serem executadas pelos Planos Municipais de Saneamento Básico.
Esses agentes são primordiais para a extinção dos lixões e a implantação da coleta seletiva dos
municípios, resultando em menos volume de resíduos dispostos de forma inadequada e geração
de emprego e renda com condições mais humanizadas. Ao reforçar o aspecto social, a lei
prioriza a participação dos catadores, pois estes são aliados das empresas nas ações para
reciclagem.
Sendo assim, é fundamental prestar apoio institucional, preferencialmente
formalizada, através de acordos entre todas as partes interessadas abarcadas direta ou
indiretamente com a situação de coleta seletiva, segregação e comercialização ou logística
reversa, preconizados nos os arts. 30 e 33 da Lei nº 12.305/2010, que estabelece a Política
Nacional de Resíduos Sólidos.
Durante visitas técnicas foi relatado que existem catadores no município, avulsos ou
na Associação Cooperativa Gostoso Recicla. Conforme observado, a presença de catadores
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segregando materiais recicláveis está em à desconformidade com a Lei 12.305/2010. Esta
situação é bastante preocupante visto que, nestes casos, os catadores acabam realizando a
triagem e estocando os materiais em locais inadequados, em condições impróprias para tal
atividade.
8.17 ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE SOLUÇÕES CONSORCIADAS
De acordo com a Lei 12.305/2010 a atuação do Estado deve priorizar as iniciativas de
soluções consorciadas para a gestão dos resíduos sólidos. Ainda conforme esta lei, os Planos
Estaduais de Resíduos Sólidos (PERS) deverão apresentar medidas para incentivar e viabilizar
a gestão consorciada ou compartilhada de resíduos sólidos.
Diante da importância deste marco, o Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos do Rio Grande do Norte (PEGIRS, 2012) propôs uma regionalização estadual para a
gestão integrada de resíduos, dividindo o estado em cinco regionalizações, além da região
metropolitana, já consolidada com vistas à disposição final ambientalmente adequada.
Além da lei supracitada, este plano também foi desenvolvido em conformidade com
diretrizes estabelecidas na Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre a gestão associada de Serviços
Públicos, Consórcios Públicos, Convênios de Cooperação e Contratos de Programa e com a Lei
nº 11.445/2007, que trata do Marco Regulatório para o Saneamento Ambiental e estabelece
diretrizes nacionais para o setor.
De acordo com o PEGIRS/RN (2012), o município de São Miguel do Gostoso junto a
outros 25 municípios do estado, estão inseridos na Regionalização Mato Grande, para à qual
foi planejado a construção de 01 aterro sanitário para a disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos gerados nestes municípios.
De acordo com o Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos da Regionalização Mato
Grande (2016) foi possível identificar a existência de um estudo de alternativas para uma nova
configuração do Consórcio Público Intermunicipal da Região do Mato Grande, por meio da
realocação de alguns municípios para outras regiões, na tentativa de avançar em sua
formalização e constituição, o que não estava ocorrendo na configuração anterior.
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Esta iniciativa é de extrema relevância para a gestão dos resíduos sólidos do município
de São Miguel do Gostoso, tento em vista que a adoção de medidas consorciadas permite o
rateio dos custos entre os municípios que estão próximos, possibilitando a implementação de
iniciativas essenciais para evolução das características do gerenciamento dos resíduos
municipais, respeitando a sustentabilidade ambiental, econômica e social.
8.18 ANÁLISE CRÍTICA DOS SISTEMAS DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
E LIMPEZA URBANA EXISTENTE
Através de visita técnica e levantamento de dados junto à prefeitura municipal, aos
órgãos e os eventos setoriais, onde tivemos a oportunidade de ouvir a população, no município
de São Miguel do Gostoso foi possível realizar uma análise crítica da gestão de resíduos sólidos
no local.
Dentre as lacunas encontradas no município, em relação à coleta de resíduos sólidos,
aparece a inexistência de programas de coleta de resíduos de logística reversa obrigatória.
Na área urbana, no tocante aos resíduos de construções e demolições, de pneumáticos,
de pilhas e baterias e de lâmpadas fluorescentes, não há, na prefeitura, um cadastro dos
geradores e nem da quantidade ou características dos resíduos gerados, não permitindo assim
um controle do poder público municipal sobre a sua geração e destinação. A coleta destes
resíduos não é feita pela administração pública, como é o procedimento adotado para a coleta
dos resíduos domiciliares. Não há um trabalho na comunidade de conscientização e seleção
destes tipos de resíduos.
Poucas ações de educação ambiental desenvolvidas no município, dentre elas tem-se
o Projeto Gostoso Natureza que desenvolve um importante trabalho de sensibilização e
conscientização sobre o descarte de resíduos no ambiente costeiro. Cabe ressaltar mais ações
como esta devem ser desenvolvidas no município.
O procedimento mais relatado pelos munícipes é a deposição das baterias, pilhas e
lâmpadas, no mesmo recipiente que recebe os resíduos domiciliares ou enterrá-los. Outro fato
preocupante é a necessidade de medidas urgentes na gestão dos resíduos dos serviços de
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esgotamento de fossas, onde não há controle qualquer no local, tampouco proteção, podendo
acarretar sérios danos ambientais e à saúde pública.
Na área rural, em muitos casos os resíduos domiciliares orgânicos são destinados a
alimentação dos animais ou são utilizados como adubo. Em alguns casos, os resíduos
domiciliares orgânicos são destinados juntos com os demais resíduos domiciliares, sendo uma
perda para um tratamento de compostagem para a geração de adubos orgânicos, pois ela pode
vir a servir como substituto no uso de fertilizantes artificiais, para os produtores que visem a
busca por uma produção mais natural. Cabe também ressaltar a preocupante rotina de queima
dos resíduos, sendo um agravante para a saúde da população local.
O destino dos resíduos industriais é de responsabilidade do gerador, porém o
município não possui nenhum controle ou cadastro, de modo que não há como saber se a
destinação dada é correta ou não, e aqueles originários de demolição ou construções são
destinados para o lixão ou utilizados para melhorias de acessos. Embora com a reestruturação
da Associação Cooperativa Gostoso Recicla o quadro tenha melhorado, de um modo geral, a
falta da separação adequada dos resíduos, para uma posterior coleta seletiva, causa transtornos
principalmente ao meio ambiente.
Por fim, durante os eventos setoriais detectamos que os problemas relacionados à falta
de gestão dos resíduos sólidos são, de fato, um dos eixos que mais incomoda a população.
INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS
PLUVIAIS
A Lei Federal n° 11.445/2007, define drenagem e manejo das águas pluviais urbanas
como sendo o “conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem
urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões
de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas”.
O sistema de drenagem deve ser entendido como o conjunto da infraestrutura existente
em uma cidade para realizar a coleta, o transporte e o lançamento final das águas superficiais,
incluindo a hidrografia e os talvegues locais.
Um sistema de drenagem pode ser classificado como de microdrenagem ou de
macrodrenagem. Um sistema de microdrenagem é aquele que coleta e transporta águas, sejam
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elas superficiais ou subterrâneas, através de galerias com até 1,5m de diâmetro e dispositivos
acessórios que se fizerem necessários. São considerados dispositivos acessórios de um sistema
de microdrenagem: poços de visita, sarjetas, bocas de lobo, meios-fios, entre outros. Já um
sistema de macrodrenagem coleta e conduz águas através de galerias com diâmetros superiores
a 1,5m, incluindo os corpos receptores. São exemplos de componentes de um sistema de
macrodrenagem: talvegues, fundos de vales e cursos d’água, entre outros.
Os sistemas de drenagem têm como objetivo minimizar os riscos a que estão expostas
a população, diminuindo os prejuízos causados pelas inundações e possibilitando o
desenvolvimento urbano de forma harmônica, articulada e ambientalmente sustentável.
O diagnóstico da situação atual da Drenagem e Manejo de Águas Pluviais visa analisar
o sistema de drenagem natural, macrodrenagem e microdrenagem existente no município de
São Miguel do Gostoso, apontando seus problemas, existentes e potenciais.
Sugere-se que, posteriormente, a Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso,
elabore cartas temáticas com base em dados e na cartografia disponível para a região,
destacando os seguintes temas: hidrografia, topografia, características de solos, uso atual das
terras, índices de impermeabilização, cobertura vegetal, pontos críticos de instabilidade
geotécnica e estações pluviométricas e fluviométricas.
9.1

LEGISLAÇÃO VIGENTE
A legislação concernente sobre drenagem é tratada nas três esferas de poder. Nos

quadros a seguir estão inseridas as leis de esferas federal e estadual. No âmbito municipal não
há nenhuma legislação sobre drenagem.
Quadro 53: Legislação Federal – Drenagem
TÍTULO
TEMA
LEI FEDERAL N°13.329, DE 01
Altera a lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que
DE AGOSTO DE 2016
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico,
para criar o Regime Especial de Incentivos Para o
Desenvolvimento do Saneamento Básico - REISB, com o
objetivo de estimular a pessoa jurídica prestadora de
serviços públicos de saneamento básico a aumentar seu
volume de investimentos, por meio da concessão de
créditos relativos à contribuição para o programa de
Integração Social - PIS e para o programa de formação do
patrimônio.
LEI FEDERAL Nº 11.445, DE 5
Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico;
DE JANEIRO DE 2007.
altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979,
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TÍTULO

DECRETO FEDERAL N°
7.404/10, DE 23 DE DEZEMBRO
DE 2010

LEI FEDERAL Nº 10.257, DE 10
DE JULHO DE 2001
LEI FEDERAL Nº 9.605, DE 12
DE DEZEMBRO DE 1998
LEI FEDERAL Nº 9.433, DE 8 DE
JANEIRO DE 1997

LEI FEDERAL Nº 6.938, DE 31
DE AGOSTO DE 1981
LEI Nº 10.257, DE 10 DE JULHO
DE 2001
LEI Nº 6.766, DE 19 DE
DEZEMBRO DE 1979
DECRETO Nº 6.514, DE 22 DE
JULHO DE 2008

DECRETO Nº 9.760, DE 11 DE
ABRIL DE 2019

TEMA
8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de
1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei n o
6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências.
Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010,
que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria
o Comitê Interministerial da Política Nacional de
Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a
Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá
outras providências.
Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal,
estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras
providências.
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente, e dá outras providências.
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, e altera o art. 1º da lei 8.001, de 13
de março de 1990, que modificou a lei 7.990, de 28 de
dezembro de 1989.
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus
fins e mecanismos de formulação e aplicação, e da outras
providências.
Regulamenta os arts. 182 e 183 da constituição federal,
estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras
providências.
Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras
providências.
Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao
meio ambiente, estabelece o processo administrativo
federal para apuração destas infrações, e dá outras
providências.
Altera o decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que
dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao
meio ambiente e estabelece o processo administrativo
federal para apuração destas infrações.

Quadro 54: Legislação Estadual – Drenagem
TÍTULO
TEMA
LEI Nº 6.908, DE 01 DE JULHO
Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos,
DE 1996
institui o Sistema Integrado de Gestão de Recursos
Hídricos - SIGERH e dá outras providências
LEI Nº 8.485, DE 20 DE
Dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento Básico,
FEVEREIRO DE 2004
institui o Sistema Integrado de Gestão do Esgotamento
Sanitário e dá outras providências
RESOLUÇÃO CONEMA Nº 02,
Estabelece a criação de faixas de proteção e de uso
DE 21 DE JULHO DE 2009
restrito do solo no entorno de estação de tratamento de
esgotos do tipo lagoas de estabilização no estado do Rio
Grande do Norte e dá outras providências
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9.2

NORMAS TÉCNICAS
As principais normas brasileiras editadas pela ABNT relativas aos Sistemas de

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais estão no Quadro 39:
Quadro 55: Normas ABNT – Drenagem
NORMA

ANO DA
PUBLICAÇÃO

NBR
15536

2007

NBR
15579

2008

NBR
5688
NBR
10844

2018
1989

NBR ISO
16039
NBR
12266
NBR
14145
NBR
14144

2007
1992
1998
1998

NBR
14143

1998

NBR
15645

2008

NBR ISO
21138

2016

9.3

TEMA

Sistemas para adução de água, coletores-tronco, emissários de
esgoto sanitário e águas pluviais - Tubos e conexões de plástico
reforçado de fibra de vidro (PRFV).
Sistemas prediais – Tubos e conexões de ferro fundido com pontas e
acessórios para instalações prediais de esgotos sanitários ou águas
pluviais.
Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água pluvial,
esgoto sanitário e ventilação – requisitos.
Instalações prediais de águas pluviais – Procedimento
Equipamentos para manutenção e construção de rodovias –
Pavimentadoras de concreto – Definições e especificações
comerciais.
Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água
esgoto ou drenagem urbana – Procedimento
Drenagem agrícola – Terminologia e simbologia
Elaboração de projetos de drenagem subterrânea para fins agrícolas
– Requisitos.
Elaboração de projetos de drenagem superficial para fins agrícolas –
Requisitos.
Execução de obras de esgoto sanitário e drenagem de águas pluviais
utilizando-se tubos e aduelas de concreto.
Sistema de tubulações plásticas para drenagem e esgoto
subterrâneos não pressurizados – Sistemas de tubos com paredes
estruturadas de Policloreto de vinila não plastificado (PVC-U),
Polipropileno (PP) e Polietileno (PE).

CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE DRENAGEM
Com base em dados populacionais do município dos últimos censos do IBGE,

apresentados no item 4.1 deste diagnóstico, o município de São Miguel do Gostoso apresentou
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crescimento populacional, este ocorreu na zona urbana no município. Embora no Plano Diretor
do município existam disposições a serem seguidas sobre o parcelamento, uso e ocupação do
solo urbano, o processo de urbanização ocorreu de forma desordenada.
Durante as visitas técnicas realizadas ao município para a construção deste
diagnóstico, foi possível constatar a construção de residências, obras públicas e privadas em
áreas próximas a faixa litorânea, sendo estas áreas propensas à ocorrência de inundações. O
município está localizado em uma região litorânea úmida com clima tropical chuvoso e
precipitação média anual acima de 1000 mm. Devido às características climáticas,
geomorfológicas e as condições inadequadas de drenagem de águas pluviais, há registro de
inundações no município. Sendo assim, é importante que sejam desenvolvidos projetos e ações
de modo a prevenir a ocorrência de tais desastres.
Conforme apresentado no tópico 4.6, o município não apresenta mortes por malária.
A infraestrutura de Manejo de Águas Pluviais no município de São Miguel do Gostoso
está distribuída nos dispositivos de drenagem urbana e de drenagem natural. Com base no
observado durante as visitas técnicas, o município conta com dispositivos de drenagem, sendo
estas soluções insuficientes para o manejo das águas pluviais que incidem no município
ocasionando problemas que serão descritos posteriormente.
De acordo com o IBGE no censo de 2010, o município de São Miguel do Gostoso
possuía um total de 2.201 domicílios, sendo estes 1.078 localizados na zona urbana e 1.123
localizados na zona rural. Este censo dispõe de algumas informações relevantes acerca da
infraestrutura do município, no que condizem as características urbanísticas do entorno dos
domicílios, ao afirmar que todos os 1.078 domicílios de áreas urbanas de origem particular
possuem bueiro ou bocas de lobo, são pavimentados, arborizados, apresentam calçadas e meiofio/guia (Tabela 24).
Tabela 24: Características do entorno dos domicílios no perímetro urbano
QUANTIDADE DE DOMICÍLIOS
INFRAESTRUTURA
EXISTE

NÃO EXISTE

SEM
DECLARAÇÃO

Bueiro / Boca de
lobo

1075

-

-

Pavimentação

1075

-

-
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Meio-Fio/Guia

1075

--

-

Calçada

1075

-

-

Arborização

1075

-

-

Analisando os dados nacional, estadual e municipal relativos à presença de bueiro ou
boca de lobo, dispositivo essencial de microdrenagem, percebe-se a deficiência em drenagem
pois não chegam a 60% do total de domicílios aproximadamente, tanto no país, quanto no
estado do Rio Grande do Norte. O município de São Miguel do Gostoso encontra-se com
percentual de presença dessa infraestrutura muito superior ao percentual de ambos.
Tabela 25: Porcentagem de domicílios que apresentam dispositivos de drenagem
INSTÂNCIAS TERRITORIAIS

PRESENÇA DE BUEIRO OU BOCA DE LOBO
(%) - 2010

Brasil
Rio Grande do Norte
São Miguel do Gostoso

39,28%
10,79%
99,72%
Fonte: IBGE, 2010.

Desse modo, verifica-se que, segundo dados do Censo de 2010, o município é
completamente atendido por dispositivos de drenagem. No entanto, o cenário observado
durante as visitas técnicas ao município não condiz integralmente com os dados acima.
A partir de informações coletadas in loco com a população através de visitas técnicas
e dos eventos setoriais, foi possível identificar problemas no sistema de soluções pontuais de
drenagem do município, tanto na zona urbana quanto na zona rural.
Plano Diretor Municipal
O município de São Miguel do Gostoso tem Plano Diretor, instituído pela Lei
Complementar Municipal nº 045/08, que dispõe sobre o referido plano e dá outras providências.
No entanto, no Plano Diretor não há nenhuma diretriz específica sobre o manejo de águas
pluviais no município. Além disso, o município não possui um Plano Municipal de Drenagem
e Manejo de Águas Pluviais.
Embora não haja diretrizes específicas para o manejo das águas pluviais, é possível
encontrar no Plano Diretor de São Miguel do Gostoso a preocupação com a destinação de tal
fluido, quando no documento é citada a necessidade de uma taxa de permeabilidade mínima.
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Na zona urbana, a permeabilidade mínima exigida pelo Plano Diretor de São Miguel
do Gostoso é de 20%, enquanto na zona de expansão urbana a taxa de permeabilidade mínima
é de 30%. Segundo o artigo 114 do referido plano, para áreas de proteção ambiental os valores
de permeabilidade mínima podem variar, conforme classificação em áreas especiais.
O artigo 163 do Plano Diretor de São Miguel do Gostoso oriente que as áreas especiais
de segurança alimentar e nutricional devem garantir uma taxa de permeabilidade mínima de
70% para uma taxa de ocupação máxima de 20% e índice de utilização igual a 1 para uso
residencial e de 60% para taxa de ocupação máxima de 30% e índice de utilização igual a 1,5
para uso não residencial.
De acordo com o artigo 45 do Plano Diretor de São Miguel do Gostoso, em áreas
especiais de proteção hídrica a ocupação para uso residencial só é permitida em lotes com área
maior de 500m², com taxa de permeabilidade mínima de 60% e taxa de ocupação máxima de
35%. Em tais áreas, a ocupação para uso não-residencial ou misto só é permitida em lotes com
área maior de 2.000m², permeabilidade mínima de 70% e taxa de ocupação máxima de 25%.
A permeabilidade do solo é importante para permitir a infiltração dos fluidos que
escoam sob a superfície do terreno natural. Essa importância é acentuada em locais em que não
há, ou que é precária, a infraestrutura de drenagem e manejo de águas pluviais, como é o caso
de São Miguel do Gostoso
No Plano Diretor de São Miguel do Gostoso existem ainda disposições acerca do
parcelamento, uso e ocupação do solo. Tais disposições definem as áreas urbanas, áreas de
expansão urbana e áreas de proteção ambiental.
A regulação quanto ao parcelamento do solo se apresenta, entre outras, como forma
de prevenção a acidentes, uma vez que a construção em terrenos alagadiços e sujeitos a
inundações pode prejudicar o escoamento natural das águas pluviais.
Desse modo, destaca-se a importância do Plano Diretor de São Miguel do Gostoso
para o município pois se apresenta como uma ferramenta de planejamento urbano que tem como
objetivos: orientar o desenvolvimento territorial e urbano, elevar a qualidade de vida dos
cidadãos do município e equilibrar o crescimento econômico com a proteção e a manutenção
da qualidade ambiental, de modo a promover um desenvolvimento economicamente viável,
socialmente justo e ecologicamente equilibrado para o Município de São Miguel do Gostoso.
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O município de São Miguel do Gostoso não possui um Plano Municipal de Drenagem
e Manejo de Águas Pluviais. Tal inexistência implica em práticas de manejo de águas pluviais
a critério do munícipe, sendo o município omisso em relação a orientação formal aos residentes
sobre a forma como manejar a água pluvial, eximindo-o da responsabilidade de destino da água
pluvial que precipita em seu terreno e da responsabilidade quanto as suas ações e possíveis
consequências em relação a impermeabilização e interferência no curso natural das águas
superficiais.
Durante as visitas técnicas verificou-se que a população destina as águas pluviais
captadas em seus terrenos em vias públicas (Figura 192).
Figura 192: Coletor de águas pluviais direcionado
para a via pública em São Miguel do Gostoso/RN

Fonte: INCIBRA, 2019.

No decurso das visitas técnicas realizadas ao município foi verificada a existência de
edificações em áreas próximas aos cursos de águas, sendo estas propícias a inundações. Além
disso, foram relatados diversos pontos de alagamento na zona urbana e rural do município.
Tendo em vista o potencial turístico do município e seu notório desenvolvimento ao
longo dos últimos anos, é necessário seja elaborada uma revisão do Plano Diretor Municipal.
Além disso, é necessária a elaboração um Plano Municipal de Drenagem e Manejo de Águas
Pluviais a fim de assegurar o escoamento das águas superficiais, dos cursos de águas do subsolo.
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Zona urbana de São Miguel do Gostoso
Conforme informações coletadas junto à Prefeitura Municipal e durante as visitas
técnicas, a infraestrutura de Manejo de Águas Pluviais na sede municipal de São Miguel do
Gostoso está distribuída nos dispositivos de drenagem urbana e de drenagem natural. Foram
identificados apenas elementos de microdrenagem.
Os dispositivos de drenagem existentes no município que auxiliam no processo de
drenagem das águas da chuva do município não são oriundos de estudos ou projetos específicos
de drenagem urbana.
A partir de informações coletadas in loco com a população através de visitas técnicas
e eventos setoriais, foram identificados problemas relacionados a inundações, alagamentos,
durante chuvas intensas, em alguns pontos do município. O escoamento superficial também é
um dos problemas existentes no município de São Miguel do Gostoso.
9.3.2.1

Drenagem natural

As águas pluviais infiltram e escoam pelo município de acordo com a topografia e tipo
de solo local. Conforme pode ser observado na Figura 195, as águas pluviais escoam para as
áreas de maior declividade, representadas no mapa em amarelo e verde claro. Essas áreas
representam cursos d’água, tal como pode ser verificado na Figura 119 e na Figura 196 onde é
apresentada a rede hidrográfica do município e suas sub-bacias e microbacias.
O perímetro urbano de São Miguel do Gostoso é caracterizado por ruas asfaltadas,
pavimentadas em paralelepípedo e ruas sem pavimentação.
Na sede municipal de São Miguel do Gostoso, as vias sem nenhum tipo de cobertura
sob o solo, isto é, com coberturas são constituídas basicamente de solo em seu estado natural
ou compactado, realizam a drenagem das águas pluviais por gravidade e pela infiltração no
próprio terreno.
Figura 193: Rua dos Dourados São Miguel do
Gostoso /RN

Figura 194: Rua das Cavalas em São Miguel
do Gostoso/RN
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Fonte: Google Earth, 2019.

Fonte: Google Earth, 2019.

O município não dispõe de um levantamento das ruas da zona urbana contento sua
extensão total e a extensão do trecho pavimentado. É necessário seja realizado este
levantamento para que sejam desenvolvidos projetos de pavimentações das vias que se
encontram em seu estado natural.
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Figura 195: Mapa de declividade do municipio de São Miguel do Gostoso/RN

Elaboração: INCIBRA, 2019.
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Figura 196: Mapa das sub-bacias e microbacias hidrográficas do município de São Miguel do Gostoso

Elaboração: INCIBRA, 2019.
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9.3.2.2

Macrodrenagem

A macrodrenagem envolve os sistemas coletores de diferentes sistemas de
microdrenagem. Quando é mencionado o sistema de macrodrenagem, as áreas envolvidas são
de pelo menos 2 km² ou 200 ha. Estes valores não devem ser tomados como absolutos porque
a malha urbana pode possuir as mais diferentes configurações. O sistema de macrodrenagem
deve ser projetado com capacidade superior ao de microdrenagem, com riscos de acordo com
os prejuízos humanos e materiais potenciais (PMPA, 2005).
O município de São Miguel do Gostoso não possui dispositivos de macrodrenagem
como galerias pluviais, canais, pontos de lançamento de drenagem e bacias de amortecimento
de cheias.
9.3.2.3

Microdrenagem

Os dispositivos de microdrenagem existentes na zona urbana do município se
constituem de soluções adotadas sem um projeto de drenagem e manejo de águas pluviais. O
município de São Miguel do Gostoso apresenta os seguintes elementos de microdrenagem:
sarjetas e bocas de lobo. No entanto, por não terem sido concebidos a partir de um projeto não
são suficientes e adequados para a drenagem de águas pluviais no município.
Figura 197: Boca coletora de guia em São
Miguel do Gostoso/RN

Figura 198: Boca coletora de guia em São
Miguel do Gostoso/RN

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

337

PMSB

DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO

Figura 199: Sarjeta na Rua Alto Mar em São
Miguel do Gostoso/RN

Figura 200: Sarjeta na RN-221 em São Miguel
do Gostoso/RN

Fonte: Google Earth, 2019.

Fonte: Google Earth, 2019.

Além disso, contribui com a microdrenagem urbana o escoamento superficial das
águas pluviais nas ruas pavimentadas. Os principais pavimentos utilizados na zona urbana é
alvenaria poliédrica (pedra tosca) e asfalto. De modo geral, mesmo as vias pavimentadas o
escoamento das águas pluviais não ocorre de forma adequada e rapidamente acumulam lâminas
d’água oferecendo riscos aos condutores que por ela trafegam e aos pedestres.
Quando a vazão de água precipitada é excessiva, ocorrem alagamentos, inundações,
erosão do pavimento, entre outros.
As bocas coletoras e as sarjetas podem ser consideradas os itens mais relevantes em
termos de microdrenagem na zona urbana de São Miguel do Gostoso, uma vez que, auxiliam a
drenagem urbana de águas pluviais nas suas áreas de influência.
Os reservatórios de detenção são estruturas de acumulação temporária das águas de
chuva, que contribuem para a redução das inundações urbanas. No município de São Miguel
do Gostoso não existem reservatórios de detenção.
Na zona urbana do município de São Miguel do Gostoso, as águas de chuva escoam
naturalmente para o Oceano Atlântico.
Conforme abordado no item 3.3.3, o território do município de São Miguel do Gostoso
está localizado Faixa Litorânea Norte de Escoamento Difuso. Não foram encontrados dados
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referentes à capacidade volumétrica e a área dos elementos de drenagem devido a não realização
de controle operacional da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano.
9.3.2.3.1

Principais deficiências das soluções pontuais de drenagem

A ausência da fiscalização do Plano Diretor acarreta diversos problemas de drenagem,
especialmente em municípios que apresentam grande potencial de exploração turístico na zona
costeira. No município de São Miguel do Gostoso, muitas construções foram feitas próximas a
corpos d’água. A localização de obras muito próximas a corpos d’água as torna susceptível a
alagamentos e inundações. Um caso citado durante a visita técnica realizada a Secretaria de
Meio Ambiente e Planejamento Urbano foi na Lagoa do Cardeiro. Segundo relatos de
funcionários municipais, diversas edificações são construídas nas áreas circunvizinhas da lagoa,
de modo que em períodos de cheia o acesso é dificultado. Há registro de interdição do acesso e
de inundações de edificações em áreas próximas.
Figura 201: Lagoa do Cardeiro em São Miguel do Gostoso/RN

Fonte: INCIBRA, 2019.
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Figura 202: Lagoa do Cardeiro em São Miguel do Gostoso/RN

Fonte: INCIBRA, 2019.

Segundo informações dadas pelos munícipes durante os eventos setoriais e durante as
visitas ao município, algumas ruas pavimentadas do município não apresentam sarjetas para
drenagem de águas pluviais. Além disso, foi relatado que em algumas ruas as sarjetas existentes
foram obstruídas por empresários, impedindo assim o escoamento das águas pluviais.
Em audiência pública, um representante da CAERN relatou que, embora recém
instalada, a rede de esgotamento sanitário do município apresenta problemas de violação dos
poços de visita para drenagem da água pluvial em períodos chuvosos. Essa prática já ocasionou
problemas em uma Estação Elevatória de Esgoto no município. Além disso, tal prática oferece
risco a integridade física da população que trafega em área próxima à abertura do poço de visita,
em razão do efeito de deslizamento provocado pela chuva e em função da profundidade do
poço.
Outro problema mencionado pelos munícipes nos eventos setoriais foi a pavimentação
da Avenida dos Arrecifes. Segundo relato, a pavimentação da via foi feita sem contemplar
elementos de drenagem, de modo os pontos de alagamento na avenida aumentaram após a obra.
9.3.2.3.2

Pontos de Alagamento

Segundo relatos dos funcionários da prefeitura municipal e da população, feitos
durante os eventos setoriais e durante as visitas ao município, em alguns pontos da zona urbana,
as águas pluviais se acumulam. A Rua dos Dourados foi mencionada como sendo a via de
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condição mais crítica em relação a drenagem, pois, segundo os munícipes, chuvas de
pluviosidade média com duração de 20min interdita trechos da referida via. Além disso,
apresenta problemas em toda sua extensão, destacando-se a altura com a Rua do Contorno,
cruzamento com a Avenida dos Arrecifes, cruzamento com a rua das ostras.
A avenida nos arrecifes também apresenta diversos pontos de alagamento. Nos eventos
setoriais foram citados os seguintes pontos: em frente a padaria, a lotérica, a Igreja Evangélica
Assembleia de Deus e em frente a Pousada Vila Bacana.
A Rua dos Búzios também apresenta pontos de alagamentos, destacando-se um ponto
na altura da creche.
Também foram mencionadas como locais onde ocorrem alagamento a Rua das Ostras,
Rua das Anchovas, Rua dos Corais, Rua Lírios do mar e Praia Ponta do Santo Cristo.
Além dos pontos de alagamento, foi aferido durante as visitas técnicas o risco potencial
de inundação em áreas da na zona urbana do município.
Zona rural de São Miguel do Gostoso
A zona rural do município de São Miguel do Gostoso conta com 24 comunidades rurais
habitadas.
Conforme informações coletadas junto à Prefeitura Municipal e durante as visitas
técnicas, a maioria das comunidades rurais de São Miguel do Gostoso não apresentam
infraestrutura de Manejo de Águas Pluviais, com exceção da comunidade Reduto, que apresenta
alguns elementos de drenagem de águas pluviais, sendo a maior parte do manejo de água pluvial
na zona rural de São Miguel do Gostoso realizada através da drenagem natural.
Os principais pontos de acúmulo de água na zona rural são originados pela própria
topografia natural e pela interceptação do curso natural das águas fluviais através de
construções e de descarte irregular de resíduos.
O dispositivo de macrodrenagem existente na zona rural que auxilia no processo de
drenagem das águas da chuva é oriundo do problema de interdição do acesso a uma comunidade
rural em tempos de chuva forte, quando ocorre a elevação do nível de água.
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A falta de dispositivos de drenagem na zona rural do município constitui um problema
para os residentes destas áreas uma vez que o acesso às comunidades fica prejudicado ou, em
muitos casos, impossibilitado. Considerando que, de acordo com as observações feitas durante
as visitas técnicas, o principal meio de transporte utilizado pelos munícipes, residentes nas
zonas rurais, é por motocicleta, têm-se um risco adicional oferecido pelas condições
escorregadias das estradas.
A partir de informações coletadas in loco com a população local através de visitas
técnicas e eventos setoriais, foram identificados problemas relacionados às inundações e ao
acesso a outras localidades, durante chuvas intensas, sendo que, o escoamento superficial
também é um dos problemas existentes na zona rural de São Miguel do Gostoso. Além disso,
algumas comunidades rurais registram problemas de alagamentos.
9.3.3.1

Drenagem Natural

As águas pluviais infiltram e escoam pelo município de acordo com a topografia e tipo
de solo local. Conforme pode ser observado na Figura 195, as águas pluviais escoam para as
áreas de maior declividade, representadas no mapa em amarelo e verde claro. Essas áreas
representam cursos d’água, tal como pode ser verificado na Figura 119 e na Figura 196 onde é
apresentada a rede hidrográfica do município e suas sub-bacias e microbacias.
O perímetro rural de São Miguel do Gostoso é caracterizado por ruas pavimentadas
em paralelepípedo e ruas sem pavimentação. As ruas na zona rural de São Miguel do Gostoso
que possuem pavimentação, têm sua cobertura em alvenaria poliédrica (pedra tosca). A grande
maioria das vias da zona rural de São Miguel do Gostoso tem suas coberturas constituídas
basicamente de solo em seu estado natural ou compactado.
Nas ruas em terreno natural, o escoamento das águas se dá pela própria via
acumulando, rapidamente, lâminas d’água oferecendo riscos aos condutores que por ela
trafegam.

342

PMSB

DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO

Figura 203: Comunidade Canto da Ilha de
Cima I em São Miguel do Gostoso/RN

Figura 204: Comunidade Canto da Ilha de
Cima II em São Miguel do Gostoso/RN

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

Figura 205: Comunidade Morro dos Martins
em São Miguel do Gostoso/RN

Figura 206: Comunidade Baixinha dos
Franças em São Miguel do Gostoso/RN

Fonte: INCIBRA, 2019.

Fonte: INCIBRA, 2019.

9.3.3.2

Macrodrenagem

A zona rural de São Miguel do Gostoso não possui dispositivos de macrodrenagem
como galerias pluviais, canais, pontos de lançamento de drenagem e bacias de amortecimento
de cheias, exceto pela presença de uma passagem molhada na comunidade Reduto, que pode
ser considerado como elemento de macrodrenagem, pois permite a condução da água de
determinado corpo d’água e, consequentemente, permitindo o acesso as comunidades
localizadas à montante e à jusante.
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Figura 207: Passagem molhada no Reduto em São Miguel do
Gostoso/RN

Fonte: INCIBRA, 2019.

Durante os eventos setoriais foi relatada a dificuldade de acesso as zonas rurais em
função das condições das estradas. Em tal oportunidade foi relatado que devido as
características do solo e as condições das vias nas comunidades Antônio Conselheiro, Paraíso,
Mundo Novo, Morro dos Martins, Santa Fé, Arizona, Novo Horizonte, Fazendinha, Morro dos
Paulos, Baixinha dos Franças, Cruzamento, Umburanas e Boa Esperança o acesso as
comunidades e cidades vizinhas é dificultado devido a pontos de acúmulo d’água e instabilidade
dos veículos de transporte. Sendo, portanto, importante para os munícipes e transeuntes a
pavimentação e instalação de um sistema de drenagem e manejo de águas pluviais.
De modo geral, os acessos as comunidades rurais de São Miguel do Gostoso
atualmente se apresentam em más condições de tráfego.
9.3.3.3

Microdrenagem

Os dispositivos de microdrenagem existentes na zona rural do município se constituem
em soluções adotadas sem planejamento urbano e de manejo de águas pluviais, restringindo-se
a soluções pontuais de coleta e destinação, como as sarjetas nas vias pavimentadas. Além disso,
contribui com a microdrenagem urbana o escoamento superficial das águas pluviais nas ruas
pavimentadas.
Nas vias pavimentadas as águas escoam pelas sarjetas naturalmente para as regiões
mais baixas e se acumulam pela própria formando, rapidamente, lâminas d’água. De modo
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geral, as condições de microdrenagem são insuficientes e inadequadas. Quando a vazão de água
precipitada é excessiva, ocorrem alagamentos, erosão do pavimento, entre outros.
A comunidade Reduto apresenta vias asfaltadas e com cobertura em terreno natural.
Nas vias asfaltadas o manejo das águas pluviais ocorre por meio das sarjetas, conforme pode
ser observado na Figura 208.
Figura 208: Via da Comunidade Reduto em São
Miguel do Gostoso/RN

Fonte: INCIBRA, 2019.

Embora não configurando uma infraestrutura, a comunidade Reduto apresenta a
melhor condição de drenagem de águas pluviais em relação as demais comunidades rurais do
município de São Miguel do Gostoso.
A via principal da comunidade Reduto, apresenta trechos sem sarjetas e trechos com
sarjetas. Nos trechos em que não existem sarjetas, a água pluvial é manejada pelo abaulamento
adotado na via, que provoca o escoamento do líquido para os terrenos laterais onde a água
pluvial infiltra e é conduzida para os terrenos laterais de cotas inferiores.
Nos trechos das vias que possuem sarjetas, a água pluvial é através delas drenada até
encontrar entradas para a saída da água ou trechos sem sarjetas a partir dos quais a água é
conduzida para um corpo d’água ou para um terreno com cobertura natural para ser infiltrada.
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Os reservatórios de detenção são estruturas de acumulação temporária das águas de
chuva, que contribuem para a redução das inundações. Na zona rural do município de São
Miguel do Gostoso não existem reservatórios de detenção.
Na zona rural do município de São Miguel do Gostoso, as águas de chuva escoam para
lagoas e para o oceano atlântico. É importante ressaltar que durante as visitas às comunidades
rurais, foi verificado o curso natural das águas se direciona para as ruas das comunidades e para
as estradas de acesso, o que demanda atenção especial uma vez que, havendo chuvas mais
intensas, as ruas e estradas que apresentam a característica mencionada podem sofrer graves
danos ou até mesmo interdições.
Não foram encontrados dados referentes a capacidade volumétrica e a área das lagoas
e rios nos limites do município devido à não realização de controle operacional da Secretaria
de Meio Ambiente e Planejamento Urbano do Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso.
9.3.3.3.1

Principais deficiências das soluções pontuais de drenagem

Constatou-se in loco que a ausência de um sistema de drenagem na zona rural de São
Miguel do Gostoso impacta fortemente no manejo das águas pluviais. Segundo informações
dadas pelos munícipes durante os eventos setoriais e visitas técnicas, mesmo nas ruas em que
há sarjetas ocorre o acúmulo de lâminas de água nas vias.
Em razão da drenagem de água pluvial na zona rural ocorrer majoritariamente por
infiltração e pelas soluções de esgotamento sanitário adotadas se tratarem basicamente de fossas
negras, ocorre o extravasamento das fossas expondo à população aos agentes potencialmente
nocivos à saúde humana. Além disso, de forma geral, as águas cinzas são descartadas no quintal
das próprias residências e reutilizadas para irrigação.
Em praticamente todas as comunidades rurais de São Miguel do Gostoso existe o
problema de exposição dos resíduos de esgotamento sanitário provindos do descarte irregular
das águas cinzas, que segundo relatos, são reutilizadas para irrigação, e dos rejeitos das casas
que não tem banheiro. Um agravante no problema de exposição dos resíduos de esgotamento
sanitário é a realização do serviço de esgotamento das fossas pelos próprios moradores que
despejam os resíduos de forma irregular no próprio quintal.

346

PMSB

DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO

Os resíduos do esgotamento sanitário despejados a céu aberto, além dos odores
desagradáveis, através do carreamento pelas águas de chuva geram a poluição química e
biológica dos corpos d’água do entorno o que prejudica consideravelmente a qualidade de vida
de todos na região.
Em relação ao problema do transbordo de esgotamento sanitário, em algumas
comunidades existem casas sem banheiro e outras ligações clandestinas de água pluvial na
solução de esgotamento sanitário adotada. Um relato feito pela população é a realização do
serviço de esgotamento das fossas de forma particular por uma parcela da população. O resíduo
retirado das fossas é enterrado em um buraco no próprio quintal. Além disso, a população
problematizou o descarte irregular das águas cinzas que se unem as pluviais próximo às
residências.
Nas comunidades onde muitas casas não têm banheiro, a preocupação a saúde da
população e preservação dos corpos d’água próximos a área deve ser redobrada em função do
despejo irregular dos resíduos de esgotamento sanitário.
Durante as visitas técnicas e eventos setoriais, foram relatados casos de inundações
nas comunidades Morro dos Martins, Novo Horizonte, Baixinha dos Franças, Cruzamento,
Umburana e Boa Esperança.
Na comunidade Baixinha dos Franças, os moradores relataram que na comunidade
existe um barreiro, que seria o local de destinação de parte das águas pluviais incidentes na
comunidade. No entanto, este encontra-se ocupado por resíduos sólidos, de modo que sua
capacidade de reservação está comprometida. Segundo relato dos moradores no evento setorial
sediado na comunidade, os alagamentos e inundações aumentaram após a saturação com
resíduos sólidos desse barreiro.
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Figura 209: Registro de inundação na
comunidade Baixinha dos Franças em São
Miguel do Gostoso/RN em Janeiro/2018

Figura 210: Registro de inundação na
comunidade Baixinha dos Franças em São
Miguel do Gostoso/RN em Janeiro/2018

Fonte: Moradores da comunidade Baixinha dos
Franças, 2019.

Fonte: Moradores da comunidade Baixinha dos
Franças, 2019.

A partir de relatos de moradores da comunidade Reduto, é possível confirmar que o
provimento de melhorias nas vias, através de pavimentação, por exemplo, melhora as condições
de drenagem de águas pluviais na comunidade. Segundo eles, depois que algumas ruas da
comunidade foram pavimentadas, o acesso a comunidade foi melhorado e os pontos de
alagamento reduziram em quantidade. Esse relato também justifica o pedido de melhorias das
condições das vias de acesso a zona rural. Os moradores da comunidade Antônio Conselheiro,
no evento setorial, solicitaram o serviço de manutenção da estrada a Prefeitura Municipal de
São Miguel do Gostoso.
9.3.3.3.2

Pontos de Alagamento

Durante os eventos setoriais, foi relatado que praticamente todas as comunidades
apresentam problemas de alagamentos. As comunidades Antônio Conselheiro, Paraíso, Mundo
Novo, Morro dos Martins, Canto da Ilha I e II, Santa Fé, Angico de Fora, Morro dos Paulos,
Novo Horizonte, Fazendinha, Cruzamento, Baixinha dos Franças, Umburana, Novo Mundo e
Boa Esperança foram destacadas como sendo as mais problemáticas em relação a esse critério.
Na comunidade Antônio Conselheiro, a Rua Nossa Senhora de Fátima, Rua 3 de
Março e Rua Nova Descoberta foram mencionadas como sendo as de maior ocorrência de
alagamentos. É válido destacar que os moradores relataram que na Rua São Francisco e Rua
Santo Antônio os alagamentos são intensos a ponto de impedir as pessoas a saírem de casa.
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Segundo ele, o tráfego de ônibus escolares que realiza o transporte dos estudantes é suspenso
em períodos chuvosos.
Na comunidade Paraíso, a rua popularmente conhecida como Rua de Baixo é a mais
crítica em relação a formação de pontos de alagamento. Enquanto na comunidade Mundo Novo,
o ponto mais crítico é em frente à casa de farinha. Na comunidade Morro dos Martins, a Rua
Antônio Jocoso e a Rua Maria Horácio foram mencionadas como sendo vias da comunidade
que geram muitos pontos de alagamento.
Na comunidade Arizona, alaga toda a rua principal. No Canto da Ilha I, a entrada da
comunidade fica alagada em períodos chuvosos, impedindo assim o direito de ir e vir da
população.
Na comunidade Novo Horizonte, Cruzamento, Umburana, Boa Esperança e Baixinha
dos Franças, os problemas relativos ao manejo das águas pluviais são semelhantes, são eles:
formação de poças e pontos de alagamentos em diversos pontos da comunidade, dificuldade de
acesso do transporte escolar em períodos de precipitações pluviométricas intensas e surgimento
de fissuras nas edificações após chuvas intensas.
Durante as visitas técnicas, os moradores da zona rural de São Miguel do Gostoso
destacaram algumas estradas de acesso muito precário. No Morro dos Paulos a estrada de acesso
ao Canto da Ilha de Cima I e II foi mencionado como muito ruim, enquanto no Morro dos
Martins foi destacada a má condição das estradas que ligam a comunidade ao Morro dos Paulos,
a Parazinho, Pedra Grande e a sede de São Miguel do Gostoso. Na comunidade Mundo Novo,
as estradas em condição mais precárias são as de acesso a sede de São Miguel do Gostoso e de
acesso a comunidade Reduto.
Segundo os moradores das comunidades Novo Horizonte, Paraíso, Fazendinha,
Cruzamento, Umburanas e Boa Esperança, as estradas ficam inacessíveis em períodos
chuvosos. Segundo eles, a maioria da população utiliza motocicletas para se locomover, o que
torna ainda mais difícil o tráfego.
A partir dos relatos dos munícipes durante os eventos setoriais e da aferição realizada
durante as visitas técnicas, é possível constatar que de modo geral, em todas as estradas de
acesso a todas as comunidades rurais do município de São Miguel do Gostoso apresentam
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trechos em que ocorrem alagamentos. Nesse sentido, é notória a necessidade de melhorias das
condições de acesso às referidas comunidades a fim de proporcionar aos cidadãos o direito
básico de ir e vir com segurança.
9.4

SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM
A manutenção, operação e implantação do sistema de drenagem do município São

Miguel do Gostoso de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento
Urbano. A secretaria é responsável por fazer a limpeza dos elementos de macro e
microdrenagem existentes no município e o reparo nas vias.
Verificou-se que as ações relativas à manutenção e operação do sistema de drenagem
do município São Miguel do Gostoso não são preventivas, isto é, na maioria das vezes as ações
são voltadas para solucionar um problema existente, destaca-se que essas ações são feitas
conforme surgem demandas. Essas ações não tem um cronograma definido para ocorrer, sendo
realizadas, geralmente, diversas vezes nos meses de julho, dezembro, janeiro, fevereiro e março
e, conforme observada a necessidade nos demais meses do ano.
Em razão da influência da cobertura vegetal na drenagem de águas pluviais, ressaltase a importância da atuação da prefeitura na realização de capina e varrição de acordo com o
crescimento da vegetação nas sarjetas, em algumas localidades na zona urbana no município
conforme descrito no diagnóstico da infraestrutura de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos, e a atuação no serviço de manutenção, porém insuficiente, das estradas, de acesso as
comunidades rurais.
9.5

OBRIGATORIEDADE DE MICRODRENAGEM PARA IMPLANTAÇÃO
DE LOTEAMENTOS OU ABERTURA DE RUAS
O município não dispõe de nenhuma legislação que estabeleça a obrigatoriedade de

microdrenagem para implantação de loteamentos ou abertura de ruas. Sendo assim, esse é um
assunto que deve ser abordado na revisão do Plano Diretor Municipal e na elaboração do Plano
Municipal de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais e demais legislações municipais que
regulem o parcelamento e uso do solo urbano e rural a serem elaboradas para o município de
São Miguel do Gostoso.
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9.6

ÓRGÃOS MUNICIPAIS COM ALGUMA PROVÁVEL AÇÃO EM
CONTROLE DE ENCHENTES

Em audiência pública foi relatado que existe defesa civil no município de São Miguel do
Gostoso. No entanto, não foi encontrado nenhum documento que formalize tal órgão, assim
como não foram identificados e localizados os membros. De toda forma, foi informado que a
defesa civil do município de São Miguel do Gostoso não é atuante, existindo apenas
formalmente. Além da defesa civil, outro órgão é responsável pelas ações relativas à drenagem
urbana, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano.
Em razão da inexistência de uma legislação que estabeleça normativas a serem
cumpridas em relação ao manejo e drenagem de águas pluviais, não é realizada fiscalização
deste assunto no município em nenhum nível.
No que diz respeito à drenagem urbana, esta secretaria tem a atribuição de realizar a
manutenção e operação da infraestrutura existente no município, atender às solicitações da
população relativas ao manejo das águas pluviais e planejar a implantação do sistema de
drenagem do município São Miguel do Gostoso.
9.7

ANÁLISE DE DESPESAS E INVESTIMENTO
Considera-se despesas e custos de operação como sendo aqueles que são relacionados

ao funcionamento do sistema. Sendo conhecidas as receitas operacionais e os investimentos, é
possível realizar um balanço do panorama econômico geral sobre o manejo das águas pluviais
no município.
No Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) e nos órgãos do
município não foram encontrados dados relativos às receitas operacionais e as despesas de
custeio e investimento. Em razão do exposto e do município não dispor de um serviço de
drenagem de águas pluviais, não existem atualmente quantitativos de receitas operacionais,
quantitativos de despesas de custeio e investimento, indicadores operacionais, econômicofinanceiros, administrativos e de qualidade dos serviços prestados para serem apresentados e
analisados.
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APRESENTAÇÃO
Este documento constitui a EMISSÃO INICIAL do Produto D - Prospectiva e
Planejamento Estratégico, produto que compõe o Plano Municipal de Saneamento Básico
do município de São Miguel do Gostoso, localizado no estado do Rio Grande do Norte,
referente ao Contrato nº 032/2018, celebrado entre o Consórcio Público Intermunicipal
do Rio Grande do Norte (COPIRN) e a Empresa INCIBRA - Inovação Civil Brasileira
Projetos e Serviços Técnicos Ltda.
De acordo com o referido contrato, são destacados a seguir os produtos a serem
elaborados:












Produto A – Cópia do ato público do Poder Executivo (Decreto ou
Portaria, por exemplo), com definição dos membros dos comitês;
Produto B – Plano de mobilização social;
Produto C – Relatório do diagnóstico técnico-participativo;
Produto D – Relatório da prospectiva e planejamento estratégico;
Produto E – Relatório dos programas, projetos e ações;
Produto F – Plano de execução;
Produto G – Minuta de projeto de Lei do Plano Municipal de
Saneamento Básico;
Produto H – Relatório sobre os indicadores de desempenho do Plano
Municipal de Saneamento Básico;
Produto I – Sistema de informações para auxílio à tomada de decisão;
Produto J – Relatório mensal simplificado do andamento das atividades
desenvolvidas;
Produto K – Relatório final do Plano Municipal de Saneamento Básico.

O presente Relatório de Prospectiva e Planejamento Estratégico (Produto D) é um
dos produtos que compõe o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), no qual são
efetivamente elaboradas as estratégias de atuação para melhoria das condições dos
serviços de saneamento básico, objetivando, principalmente, a universalização destes.
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1.

INTRODUÇÃO
O Produto D constitui uma das bases para a elaboração de um prognóstico do

município para o setor de saneamento, etapa esta onde serão de fato traçadas as estratégias
de atuação para melhoria das condições dos serviços de saneamento, buscando, num
horizonte temporal, a universalização dos serviços públicos oferecidos à população.
Este documento foi elaborado tendo como base o diagnóstico técnico-participativo
do município de São Miguel do Gostoso - RN, o qual apontou as diversas faces do
saneamento básico local e levantou os dados necessários para que se tornasse possível
uma análise técnica das estratégias a serem traçadas para o município. Logo, trata-se de
um documento essencial na elaboração do PMSB, já que é um dos instrumentos da
Política de Saneamento Básico do Município, política essa que deve garantir o
atendimento essencial à saúde pública, aos direitos e deveres dos usuários dos serviços
de saneamento, o controle social, sistemas de informação, entre outros.
Sendo assim, este produto do PMSB será apresentado atendendo aos requisitos do
Termo de Referência da Funasa (2012). O Plano Municipal de Saneamento Básico do
município de São Miguel do Gostoso - RN está sendo desenvolvido seguindo as diretrizes
estabelecidas na Lei Federal nº 11.445/07 e será apresentado para discussão e aprovação
do Município.
A motivação do presente trabalho decorre do contrato de número 032/2018, do
Consórcio Público do RN – COPIRN, sendo o objeto deste contrato, a Prestação de
Serviços Especializados que entre si celebram COPIRN e a empresa INCIBRA, tendo a
data de assinatura de Ordem de Serviço (OS) no dia 10 de setembro de 2018. Os recursos
financeiros são oriundos de convênio firmado entre o município e a Funasa.
O Plano Municipal de Saneamento Básico de São Miguel do Gostoso contemplará
um horizonte de 20 anos de planejamento, sendo a área de abrangência todo o território
do município, envolvendo áreas rurais e urbanas e abrangendo os quatro pilares do
Saneamento Básico.
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2.

METODOLOGIA
O planejamento estratégico pressupõe uma visão prospectiva da área e dos itens de

planejamento por meio de instrumentos de análise e antecipação, construídos de forma
coletiva pelos diferentes atores sociais.
Desta forma, a estrutura deste relatório está composta de seções que vão desde a
reflexão e posicionamento em relação à situação do setor de saneamento no município,
através da ferramenta de análise SWOT, a apresentação de cenários, objetivos e metas a
partir das informações técnicas e participativas consolidadas na etapa de diagnóstico e a
projeção de demandas e prospectivas técnica, possibilitando quantificar e compreender a
lógica de diversos processos que se integram com os elementos do saneamento básico no
município.
Neste sentido, é de fundamental importância o embasamento no Produto C Diagnóstico Técnico-Participativo deste PMSB, visto que nele são apresentados todos os
problemas e anseios detectados durante os eventos setoriais de mobilização social e
demais etapas do diagnóstico.
O presente relatório visa atender aos requisitos do TR da Funasa (2012),
considerando as particularidades do município e visando proporcionar melhorias a
qualidade de vida da população.
Vale ressaltar que o Plano Municipal de Saneamento Básico de São Miguel do
Gostoso contemplará um horizonte de 20 anos de planejamento, e, portanto, o presente
relatório visa sanar as demandas do município dentro do horizonte de 2020 a 2040, no
que se refere aos quatro eixos do saneamento: infraestrutura de abastecimento de água,
infraestrutura de esgotamento sanitário, infraestrutura de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos e infraestrutura de manejo de águas pluviais, bem como o que condiz ao
planejamento institucional que permitam a concretização das ações. É importante
destacar que a área de abrangência do Plano é todo o território do município, envolvendo
áreas rurais e urbanas.
A seguir é elencada a metodologia utilizada para prospectiva e planejamento
estratégico do saneamento básico do município de São Miguel do Gostoso/RN.
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2.1. ANÁLISE SWOT
Existem várias ferramentas que servem de auxílio para o planejamento e tomada de
decisões no que diz respeito ao presente e futuro do setor de saneamento básico. Uma
delas é a Análise SWOT, que é utilizada durante a realização do planejamento estratégico
para auxiliar na compreensão do cenário em que se encontra o setor.
A palavra SWOT é uma sigla em inglês originária das palavras Forças (Strengths),
Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats) e dá nome
a uma matriz que facilita a visualização destas quatro características, que são inerentes
aos mais variados tipos de ações.
Através desses dados, é possível ter uma maior noção dos pontos fracos e fortes, do
cenário em que o sistema de saneamento está inserido, além de servir como auxílio para
tomada de decisões.
Basicamente devem ser consideradas as seguintes ações para elaboração de uma
análise SWOT.
1 – Divisão cenário do setor de saneamento em duas partes
Com o objetivo de entender melhor o cenário em que se está inserido, é necessário
dividi-lo em ambiente externo (variáveis que afetam o setor de fora para dentro) e
ambiente interno (variáveis que partem do setor, de dentro para fora).
2 – Definição do ambiente interno
No ambiente interno, é necessário determinar as forças e fraquezas de um setor em
comparação com outros.
3 – Definição do ambiente externo
As oportunidades e ameaças estão dentro do chamado ambiente externo. Elas
variam de acordo com a esfera em que o empreendimento está inserido.
4 – Diagramação
Os dados devem ser inseridos em um diagrama, conforme apresenta-se abaixo:
Aspectos Positivos

Aspectos negativos
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FORÇAS (S)

FRAQUEZAS (W)

OPORTUNIDADES (O)

AMEAÇAS (T)

A análise SWOT ajuda a ter clareza dos sistemas existentes, possibilitando que se
identifiquem quais pontos fortes explorar e quais pontos a trabalhar no âmbito de toda a
gestão de um determinado setor. Essa ferramenta ajuda a determinar a posição atual do
município e antecipar o futuro, visando as oportunidades e precavendo as ameaças.
2.2. CENÁRIOS, OBJETIVOS E METAS
Neste processo são consideradas as informações técnicas e participativas
consolidadas na etapa de diagnóstico como referência de cenário atual e como
direcionadoras dos avanços necessários para a prospectiva de cenário futuro. Foram
considerados os objetivos abrangentes para o saneamento básico, voltados para a
melhoria das condições de cada eixo do setor e da saúde pública, sendo priorizada a
identificação e sistematização das principais expectativas manifestadas pela população a
respeito dos cenários futuros a serem construídos.
Desta forma, apresenta-se a estrutura para consolidação dos objetivos para o
Cenário Futuro baseados no Cenário atual, insere-se a projeção temporal das metas dentro
do horizonte de planejamento de 20 anos (curto, médio e longo prazos), sendo imediato
ou emergenciais até 3 anos, curto prazo até 8 anos, médio prazo até 12 anos e longo
prazo até 20 anos para execução. Além disso, estabeleceu-se também uma ordem de
prioridade para início das ações a partir da aprovação do Plano Municipal de Saneamento
Básico:


Prioridade 1: Início das ações em no máximo 2 meses, após a aprovação do
Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico.



Prioridade 2: Início das ações em no máximo 6 meses, após a aprovação do
Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico.



Prioridade 3: Início das ações em no máximo 1 ano, após a aprovação do Plano
Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico.
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2.3. PROJEÇÃO DE DEMANDAS E PROSPECTIVAS TÉCNICAS
A elaboração do planejamento de políticas públicas requer uma extensa análise
histórica que possibilite quantificar e compreender a lógica de diversos processos que se
integram com os elementos do saneamento básico. Neste processo foram utilizadas as
informações do diagnóstico articuladas às atuais políticas, programas e projetos de
saneamento básico e de setores correlacionados (saúde, habitação, meio ambiente,
recursos hídricos, educação e outros) para a projeção e prospecção de demandas futuras
com algumas possibilidades observadas no quadro abaixo:
Quadro 1: Planejamento de políticas públicas com base em análises de alternativas de gestão e
técnicas

Análise das alternativas de gestão
• Alternativas institucionais
• Planejamento
• Prestação de Serviços
• Regulação
• Fiscalização
• Controle Social
• Cooperação Regional

Análise das Alternativas Técnicas
• Evolução Gradativa
• Viabilidade Técnica
• Viabilidade Econômica
• Sustentabilidade
• Política de acesso integralizado
• Soluções de continuidade

Foi realizado um estudo populacional contendo as projeções demográficas somadas
aos elementos previstos em planejamentos e políticas públicas municipais, regionais,
estaduais e federais para qualquer setor que influencie a demanda ao saneamento.
Adotou‐se, para a realização das estimativas descritas neste trabalho, o método que
considera a tendência de crescimento populacional verificada na área geográfica que se
deseja estimar as populações, tomando‐se como pontos base de determinação desta
tendência os dados dos 2 últimos levantamentos populacionais realizados nas regiões
envolvidas. Para a determinação da tendência de crescimento das áreas geográficas
envolvidas no presente trabalho, foram observados os dados populacionais referentes aos
dois últimos levantamentos censitários realizados pelo IBGE, no caso, os Censos
Demográficos de 2000 e 2010.
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2.3.1. Projeção Populacional
Para definição dos cenários de referência, é necessário prever a demanda de
serviços para a área de planejamento. Dessa forma, também se faz necessário estimar a
evolução da população no horizonte de projeto.
Para calcular a taxa de crescimento populacional foi utilizado o Método AiBi,
método matemático este utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) para projetar as estimativas dos totais populacionais dos municípios brasileiros.
Conforme supracitado, para a estimativa foram utilizados os dados censitários do
IBGE correspondente aos Censos realizados nos anos de 2000 e 2010. O objetivo do
estudo populacional é elaborar estimativas de variação da população por setor censitário
do município de São Miguel do Gostoso/RN.
O método de tendência de crescimento demográfico adotado, AiBi, tem como
princípio fundamental a subdivisão de uma área maior, cuja estimativa já se conhece, em
n áreas menores, de tal forma que seja assegurada ao final das estimativas das áreas
menores a reprodução da estimativa, previamente conhecida, da área maior através da
soma das estimativas das áreas menores.
Considerando, então, uma área maior cuja população estimada em um momento t é
P(t). Subdivide-se esta área maior em n áreas menores, cuja população de uma
determinada área i, na época t, é:
Pi (t); i = 1, 2, 3, ..., n
Desta forma, tem-se que:
n

P(t )   Pi (t )
i 1

Decomponha-se, por hipótese, a população desta área i, em dois termos: ai P(t), que
depende do crescimento da população da área maior, e bi. O coeficiente ai é denominado
coeficiente de proporcionalidade do incremento da população da área menor i em relação
ao incremento da população da área maior, e bi é o denominado coeficiente linear de
correção.
Como consequência, tem-se que:
Pi ( t ) = a i P ( t ) + b i
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Para a determinação destes coeficientes utiliza-se o período delimitado por dois
Censos Demográficos. Sejam t0 e t1, respectivamente, as datas dos dois Censos. Ao
substituir-se t0 e t1 na equação acima, tem-se que:
Pi ( t0 ) = a i P ( t0 ) + b i
Pi ( t1 ) = a i P ( t1 ) + b i
Por meio da resolução do sistema acima, tem-se que:
a i = Pi ( t1 ) – Pi ( t0 )
P ( t1 ) – P ( t0 )
b i = Pi ( t0 ) – ai P ( t0 )
Deve-se considerar nas expressões anteriores:
Época t0: 1º censo demográfico;
Época t1: 2º censo demográfico;
Época t: 1º de agosto do ano t (ano estimado).
A partir da aplicação do modelo descrito anteriormente, podem ser estimadas as
populações de cada um dos municípios brasileiros, considerando-se como área maior as
respectivas Unidades da Federação ou o Brasil, cujas projeções foram elaboradas pelo
método das componentes demográficas.
Para o cálculo da projeção populacional, se fez necessário o ajuste dos dados
censitários do IBGE para a população nacional e para a população do estado do Rio
Grande do Norte. O ajuste vem nas tabelas publicadas em 2013 pelo IBGE, desta maneira
evitam-se distorções na projeção municipal calculada pelo IBGE nos censos de 2000 e
2010.
1. O ajuste consiste em calcular a participação do município na população total
do Rio Grande do Norte, segundo os dados dos censos 2000 e 2010 sem
corrigir.
2. Esta porcentagem de participação calculada com os dados censitários sem
corrigir, aplica-se aos dados totais da população do Rio Grande do Norte que
foi obtida com a tabela revisada. Desta maneira, podem-se obter os dados
referentes a população do município já ajustado.
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Tabela 1: Valores totais para o Brasil e Rio Grande do Norte. Valores censitários e valores
ajustados

Censo Demográfico x
Projeção de População
para o Brasil e Unidades
da Federação

Ano

Valores
censitários (RN)

Projeção de
População para
o RN - Revisão
2013 /1º agosto

Projeção de
População para o
Brasil - Revisão
2013 /1º agosto

2000

2.776.782

2.841.711

173.653.378

2010

3.168.027

3.267.400

195.649.018

Fonte: Adaptado de IBGE, 2013.

Tabela 2: População residente - Valores censitários e valores ajustados
Valores censitários

Valores Ajustados

Município

São Miguel do
Gostoso

2000

2010

2000

2010

7.580

8.670

7.757

8.942

Fonte: Adaptado de IBGE, 2013.

Tendo realizado os ajustes, aplica-se o método de cálculo AiBi, para obter a
população estimada, para os anos de 2020 a 2040. As projeções populacionais são
calculadas de acordo com as fórmulas do método:



POP Tot/MUN (2000) é a população residente total ajustada do censo populacional
de 2000 (IBGE) para o município de São Miguel do Gostoso.



POP Tot/MUN (2010) é a população residente total ajustada do censo populacional
de 2010 (IBGE) para o município de São Miguel do Gostoso.



POP Tot/UF (2000) é a população residente total ajustada do censo populacional de
2000 (UBGE) para a Unidade Federal do Rio Grande do Norte.



POP

Tot/UF

(2010) é a população residente total ajustada do censo populacional

2010 (IBGE) para a Unidade Federal de Rio Grande do Norte.

Onde:
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POP Tot/MUN (t) é a população total estimada no período (t) para o município.



POP Tot/UF (t) é a população residente total estimada no período (t) para o Estado
do Rio Grande do Norte.

Tabela 3: Projeção Populacional calculada para o município de São Miguel do Gostoso/RN de 2000
a 2030

Ano

Brasil

Rio Grande do
Norte

São Miguel do
Gostoso

2000

173.653.378

2.841.711

7.757

2010

195.649.018

3.627.400

8.942

2020

212.080.646

3.598.673

9.864

2021

213.437.534

3.627.341

9.944

2022

214.739.163

3.655.171

10.021

2023

215.985.468

3.682.170

10.096

2024

217.176.370

3.708.347

10.169

2025

218.311.813

3.733.707

10.240

2026

219.391.710

3.758.260

10.308

2027

220.416.000

3.782.011

10.374

2028

221.384.614

3.804.970

10.438

2029

222.297.472

3.827.142

10.500

2030

223.154.515

3.848.537

10.559

Fonte: Adaptado de IBGE, 2013.

O IBGE não possui dados da estimativa populacional do país e das unidades
federativas a partir do ano 2031, por isso deve-se fazer uma estimativa dos dados a partir
desta data.
O ajuste é realizando calculando uma taxa de crescimento ao ano da população
nacional e da população do estado, desde o ano do início da estimativa até o último ano
que se tem dados, neste caso de 2020 a 2030.
Calculada a taxa de crescimento anual acumulada para os anos de 2020 a 2030,
selecionou-se o valor mínimo e aplicou-se como taxa anual de crescimento acumulativo
do aumento da população nos anos compreendidos entre 2031 até 2040.
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Taxa de crescimento anual acumulativo

𝑃𝑓 1/𝑛
𝑟 = ( ) −1
𝑃𝑜
Tabela 4: Taxa de crescimento anual de 2020 a 2030 no Brasil e no Rio Grande do Norte

Variação da população
Ano
2020 2021
2021 2022
2022 2023
2023 2024
2024 2025
2025 2026
2026 2027
2027 2028
2028 2029
2029 2030
-

Taxa de crescimento Brasil e RN
Taxa de
Taxa de
crescimento
crescimento
(Brasil)/ano
(RN)/ano

Brasil

Rio Grande do
Norte

1.356.888,00

28.668,00

0,6398

0,7966

1.301.629,00

27.830,00

0,6098

0,7672

1.246.305,00

26.999,00

0,5804

0,7387

1.190.902,00

26.177,00

0,5514

0,7109

1.135.443,00

25.360,00

0,5228

0,6839

1.079.897,00

24.553,00

0,4947

0,6576

1.024.290,00

23.751,00

0,4669

0,6320

968.614,00

22.959,00

0,4394

0,6071

912.858,00

22.172,00

0,4123

0,5827

857.043,00

21.395,00

0,3855

0,5590

1.218.041,29

26.647,79

0,3855

0,5590

Fonte: INCIBRA, 2020.

Uma vez obtidas as estimativas de crescimento populacional nacional e estadual
para as datas a partir de 2030, pode-se realizar o cálculo da estimativa do aumento
populacional do município até o ano de 2040.
Tabela 5: Projeção Populacional calculada para o município de São Miguel do Gostoso/RN de 2031
a 2039

Ano

Brasil

Rio Grande do
Norte

São Miguel do
Gostoso

2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037

224.014.862
224.878.526
225.745.520
226.615.857
227.489.549
228.366.609
229.241.051

3.870.052
3.891.686
3.913.442
3.935.320
3.957.320
3.979.442
4.001.689

10.619
10.679
10.740
10.801
10.862
10.924
10.986
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Ano

Brasil

Rio Grande do
Norte

São Miguel do
Gostoso

2038

230.130.888

4.024.059

11.048

2039

231.018.132

4.046.555

11.110

2040

231.908.796,08

4.069.176,8528

11.173

Fonte: INCIBRA, 2020.

Além dos dados relativos ao crescimento populacional total do município também
foi possível obter a estimativa populacional da Zona Urbana e Zona Rural separadamente.
Os dados populacionais correspondentes a cada setor, também foram ajustados para que
a distorção dos dados seja a menor possível. O Gráfico 1 ilustra a configuração do
crescimento populacional total entre os anos de 2000 a 2040.
Gráfico 1: Projeção Populacional 2000-2040 para o município de São Miguel do Gostoso/RN em
sua totalidade
13.000

Habitantes

11.000
9.000
7.000
5.000
3.000
1.000

2000 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040
Ano
Total Município:

Fonte: Elaborado por INCIBRA (2020) com base em IBGE (CENSO 2000, 2010, PROJEÇÃO
POPULACIONAL 2000 A 2030).

Conforme é possível verificar no gráfico, o município de São Miguel do Gostoso
apresentava no ano 2000 uma população (com ajuste) de 7.757 habitantes já no ano de
2010, conforme o Censo do IBGE a população aumentou, registrando um número de
8.942 habitantes. Realizando a projeção através da metodologia supracitada, foi possível

verificar que no ano de 2040 a população de São Miguel do Gostoso poderá ser de 11.173
habitantes.
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A tabela a seguir apresenta o resultado dessa projeção populacional da Zona
Urbana, Zona Rural e a população total do município de São Miguel do Gostoso, entre os
anos de 2000 a 2040:
Tabela 6: Estimativa populacional de 2000 até 2039 em São Miguel do Gostoso/RN

POPULAÇÃO
ANO

POP. TOTAL

POP. URBANA

POP. RURAL

2000
2010
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

7.757
8.942
9.864
9.944
10.021
10.096
10.169
10.240
10.308
10.374
10.438
10.500

2.970
4.261
5.265
5.352
5.436
5.518
5.598
5.674
5.749
5.821
5.891
5.958

4.787
4.681
4.599
4.592
4.585
4.578
4.572
4.565
4.559
4.553
4.548
4.542

2030

10.559

6.023

4.537

2031

10.619

6.088

4.531

2032

10.679

6.153

4.526

2033

10.740

6.219

4.520

2034

10.801

6.286

4.515

2035

10.862

6.352

4.510

2036

10.924

6.420

4.504

2037

10.986

6.487

4.499

2038
2039
2040

11.048
11.110
11.173

6.555
6.623
6.692

4.493
4.487
4.482

Fonte: INCIBRA, 2020.

O Gráfico 2 ilustra a projeção populacional do município de São Miguel do
Gostoso, contendo três projeções: uma referente à população urbana, outra à população
da Zona Rural e a projeção populacional total (somatório das duas anteriores).
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Gráfico 2: Projeção populacional 2000-2040 do município de São Miguel do Gostoso/RN
12.000
10.000

Habitantes

8.000
6.000
4.000
2.000
0
2000 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040

Ano
Total

Urbano

Rural

Fonte: Elaborado por INCIBRA (2019) com base em IBGE (CENSO 2000, 2010, PROJEÇÃO
POPULACIONAL 2000 A 2030).

A partir dos dados apresentados no gráfico é possível verificar que a Zona Rural
apresentava população superior à Zona Urbana no município até o ano de 2016, quando
a população da Zona Urbana superou aquela da Zona Rural, comportamento este que se
manteve ao longo dos anos de projeção estudados.
Uma característica relevante de São Miguel do Gostoso está na variação de sua
população em determinados períodos do ano devido a sua atratividade turística.
Característica essa que todos anos faz com que diversas pessoas venham dos mais
variados locais para o município.
Tal flutuação da população impacta diretamente na prestação de serviços de
saneamento visto que, em determinados períodos do ano a população presente no
município é maior do que a população de ocupação normal. Portanto se faz importante
levar em consideração essa parcela flutuante nas projeções populacionais.
Para fazer esse cálculo partiu-se do princípio que a população flutuante do
município de São Miguel do Gostoso apresentaria a mesma taxa de crescimento que foi
aplicada na projeção populacional do município no mesmo período calculada pela
seguinte fórmula:
𝑇𝑥𝑡𝑡−1 =

𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1
𝑃𝑡−1
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Onde:


𝑃𝑡 representa a população final no ano da projeção para o qual se deseja
obter a taxa de crescimento;



𝑃𝑡−1 representa a população do ano anterior ao ano para o qual se deseja
obter a taxa de crescimento;



𝑇𝑥𝑡𝑡−1 representa a taxa de crescimento populacional no intervalo tempo
[t-(t-1)].

A tabela a seguir apresenta, para cada ano do horizonte de projeto, qual foi a taxa
de crescimento populacional aplicada.
Tabela 7: Taxa de crescimento populacional aplicada ao longo do horizonte de projeto
ANO

Variação da
População

Taxa de
Crescimento (Tx)

2010-2020

922

0,103

2020-2021

80

0,0081

2021 -2022

77

0,0078

2022 -2023

75

0,0075

2023 -2024

73

0,0072

2024 -2025

71

0,0069

2025 -2026

68

0,0067

2026 -2027

66

0,0064

2027 -2028

64

0,0062

2028 -2029

62

0,0059

2029 -2030

60

0,0057

2030 -2031

60

0,0057

2031 -2032

60

0,0057

2032 -2033

61

0,0057

2033 -2034

61

0,0057

2034 -2035

61

0,0057

2035 -2036

62

0,0057

2036 -2037

62

0,0057

2037 -2038

62

0,0057

2038 -2039

63

0,0057

Fonte: INCIBRA, 2020.

Para cálculo da população flutuante também utilizou-se como base o número de
residências de uso ocasional existentes no município de São Miguel do Gostoso, que, no
ano de 2010 era um total de 299 domicílios (IBGE, 2010).
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Essas residências foram consideradas como casas de praia e veraneio, muito
comuns na localidade que, devido ao seu uso ocasional, só são efetivamente ocupadas
nos períodos de alta estação. Para se obter a população flutuante no município
porvindoura da ocupação dessas residências supôs-se uma média de 5 hab./domicílio.
Sendo assim, a população flutuante no ano de 2010 devido a ocupação dos domicílios de
uso ocasional era de 1.495 habitantes.
Estimou-se uma média de moradores por domicílio maior que a média por
domicílio de uso permanente, que em 2010 era de 3,92 hab./domicílio (IBGE, 2010)
devido ao fato de que residências como casas de praia e veraneio, em sua grande maioria,
são ocupadas por diversas pessoas em um curto período de tempo. Não havendo como
obter essa taxa de ocupação específica para esses domicílios, optou-se então por majorar
o dado já existente.
Além da população flutuante devido a ocupação dos domicílios de uso ocasional,
também há no município a ocupação da rede hoteleira local. Segundo dados fornecidos
pela Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso, o município possui, atualmente, um
total de 130 pousadas e 1800 leitos. Na projeção aqui apresentada considerou-se a
situação mais crítica, que seriam todos os leitos ocupados.
Percebe-se que a parcela da população flutuante referente a ocupação dos
domicílios de uso ocasional foi obtida com dados do censo demográfico de 2010, já a
parcela referente a ocupação dos leitos de pousadas foi obtida por informações cedidas
pelo município referente ao ano de 2020. Com isso, o cálculo de projeção para o horizonte
de projeto foi feito separadamente, conforme pode-se observar na tabela abaixo.
Tabela 8: Projeção populacional da população flutuante

ANO

2010
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Parcela da
população
flutuante devido
a ocupação dos
domicílios de uso
ocasional

Taxa de
crescimento
aplicada

Parcela da
população
flutuante devido
a ocupação dos
leitos das
pousadas

Taxa de
crescimento
aplicada

Total

1495

-

-

-

-

1592

0,0648

1800

-

3449

1607

0,0094

1815

0,0081

3477

1621

0,0090

1829

0,0078

3504

1635

0,0087

1842

0,0075

3530

1649

0,0084

1856

0,0072

3556

1662

0,0081

1869

0,0069

3581

1675

0,0078

1881

0,0067

3604
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Parcela da
população
flutuante devido
a ocupação dos
domicílios de uso
ocasional

Taxa de
crescimento
aplicada

Parcela da
população
flutuante devido
a ocupação dos
leitos das
pousadas

Taxa de
crescimento
aplicada

Total

2027
2028
2029

1688

0,0075

1893

0,0064

3628

1700

0,0072

1905

0,0062

3650

1712

0,0069

1916

0,0059

3671

2030

1723

0,0067

1927

0,0057

3692

2031

1734

0,0064

1938

0,0057

3713

2032

1745

0,0062

1949

0,0057

3734

2033

1755

0,0059

1960

0,0057

3755

2034

1765

0,0057

1971

0,0057

3777

2035

1775

0,0057

1982

0,0057

3798

2036

1785

0,0057

1993

0,0057

3820

2037

1796

0,0057

2005

0,0057

3841

2038
2039
2040

1806

0,0057

2016

0,0057

3863

1816

0,0057

2027

0,0057

3885

1826

0,0057

2039

0,0057

3907

ANO

Fonte: INCIBRA, 2020.

Para o cálculo dessa projeção foi utilizada a seguinte formulação:
𝑃𝑜𝑝. 𝑓𝑙𝑢𝑡 = 𝑃𝑜𝑝. 𝑓𝑢𝑡𝑡−1 ∗ (𝑇𝑥𝑡𝑡−1 + 1)
Onde:


𝑃𝑜𝑝. 𝑓𝑙𝑢𝑡 é a população flutuante no ano t;



𝑃𝑜𝑝. 𝑓𝑢𝑡𝑡−1 é a população flutuante do ano anterior;



𝑇𝑥𝑡 é a taxa de crescimento da população entre os anos (t-1) e (t).

Assim, a população total do município de São Miguel do Gostoso ao longo do
horizonte de projeto pode ser observada na tabela a seguir.
Tabela 9: População total do município de São Miguel do Gostoso ao longo do horizonte de projeto

POPULAÇÃO
ANO

POP. TOTAL

POP. URBANA

POP. RURAL

2020
2021
2022

13.313
13.421
13.525

5.265
5.352
5.436

4.599
4.592
4.585

POP.
FLUTUANTE
3449
3477
3504
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POPULAÇÃO
ANO

POP. TOTAL

POP. URBANA

POP. RURAL

2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

5.518
5.598
5.674
5.749
5.821
5.891
5.958

4.578
4.572
4.565
4.559
4.553
4.548
4.542

2030

13.626
13.726
13.820
13.912
14.002
14.089
14.171
14.252

POP.
FLUTUANTE
3530
3556
3581
3604
3628
3650
3671

6.023

4.537

3692

2031

14.332

6.088

4.531

3713

2032

14.413

6.153

4.526

3734

2033

14.494

6.219

4.520

3755

2034

14.578

6.286

4.515

3777

2035

14.660

6.352

4.510

3798

2036

14.744

6.420

4.504

3820

2037

14.827

6.487

4.499

3841

2038
2039
2040

14.911
14.995
15.081

6.555
6.623
6.692

4.493
4.487
4.482

3863
3885
3907

Fonte: INCIBRA, 2020.

O gráfico a seguir apresenta as três projeções populacionais ao longo dos 20 anos
do horizonte de projeto.
Gráfico 3: Projeção Populacional de 2020 a 2040
16.000
14.000

Habitantes

12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

Ano
Total

População Rural

População Urbana

População Flutuante

Fonte: INCIBRA, 2020.
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3.

ESTRUTURA

POLÍTICO

INSTITUCIONAL

DO

SETOR

DE

SANEAMENTO BÁSICO
3.1

ANÁLISE SWOT – POLÍTICO-INSTITUCIONAL
Na Tabela 10 é apresentada a análise SWOT para a estrutura político-

institucional do setor de saneamento do município, estando expressas as forças, fraquezas
(ambiente interno), oportunidades e ameaças (ambiente externo) identificadas.
Tabela 10: Análise SWOT – Setor político-institucional

FORÇAS

FRAQUEZAS

Existência da Lei Orgânica Municipal, Lei
Tributária, Plano Plurianual

Inexistência de Política Municipal de
Saneamento Básico, Plano Diretor, Lei
Municipal de Saneamento Básico, Programa de
Educação Ambiental e Sanitária, Lei de
regulamentação de pequenos e grandes
geradores de resíduos sólidos, Lei de
regulamentação de logística reversa.
Desconformidade do Plano Diretor, Código de
Obras, Lei de Uso, Ocupação do Solo e
Zoneamento, Plano de Contingência

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

Elaboração das leis inexistentes do setor de
saneamento básico municipal

Resistência da população a cumprir a nova
legislação

Cobrança de taxas para investir no setor de
saneamento básico do município

Resistência da população a nova cobrança de
taxa

Adequação dos códigos em
desconformidade
Fonte: INCIBRA, 2020.

3.2

CENÁRIOS, OBJETIVOS E METAS – POLÍTICO-INSTITUCIONAL
No Quadro 2 é apresentada uma relação entre metas, objetivos, prazos e prioridades

para o município. Os prazos de atendimento foram divididos em curto, médio e longo
prazo, assim as iniciativas de curto prazo devem completar 100% de seu objetivo e manter
estes resultados a longo prazo através de manutenção e revisão dos sistemas. Desta
mesma forma para as ações a médio prazo, que neste período devem estar 100%
completas e manter esta qualidade a longo prazo.
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Quadro 2: Cenários, Objetivos e Metas – Político Institucional

Prazos de atendimento
Metas

Situação Atual

Localidade

Objetivo

Curto

Médio

Longo

Até
2025

Até
2031

Até
2039

Prioridades

Política Municipal de Saneamento Básico

Não existe

Zona Urbana e
Zona Rural

1. Elaborar a Lei

100%

100%

100%

1

Plano Diretor

Existe em
desconformidade

Zona Urbana e
Zona Rural

2. Atualizar a Lei

100%

100%

100%

1

Lei Orgânica Municipal

Existe em
conformidade

Zona Urbana e
Zona Rural

3. Manter a
conformidade

100%

100%

100%

1

Lei Municipal de Saneamento Básico

Não existe

Zona Urbana e
Zona Rural

4. Elaborar a Lei

100%

100%

100%

1

Código Sanitário

Existe em
desconformidade

Zona Urbana e
Zona Rural

5. Atualizar o
Código

100%

100%

100%

1

Código de Meio Ambiente

Não existe

Zona Urbana e
Zona Rural

6. Elaborar o Código

100%

100%

100%

1

Código de Obras

Existe em
desconformidade

Zona Urbana e
Zona Rural

7. Atualizar o
Código

100%

100%

100%

1

Lei de Uso, Ocupação do Solo e Zoneamento

Existe em
desconformidade

Zona Urbana e
Zona Rural

8. Atualizar a Lei

100%

100%

100%

1

Plano de contingência

Existe em
desconformidade

Zona Urbana e
Zona Rural

9. Atualizar a Lei

100%

100%

100%

1

Lei Tributária

Existe em
conformidade

Zona Urbana e
Zona Rural

10. Manter em
conformidade

100%

100%

100%

1
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Prazos de atendimento
Metas

Situação Atual

Localidade

Objetivo

Curto

Médio

Longo

Até
2025

Até
2031

Até
2039

Prioridades

Plano de Gestão Ambiental

Não existe

Zona Urbana e
Zona Rural

11. Elaborar a Lei

100%

100%

100%

1

Programa de Educação Ambiental e Sanitária

Não existe

Zona Urbana e
Zona Rural

12. Elaborar o
Programa

100%

100%

100%

1

Lei de regulamentação de pequenos e grandes
geradores de resíduos sólidos

Não existe

Zona Urbana e
Zona Rural

13. Elaborar a Lei

100%

100%

100%

1

Lei de regulamentação de logística reversa

Não existe

Zona Urbana e
Zona Rural

14. Elaborar a Lei

100%

100%

100%

1

Plano Plurianual

Existe em
desconformidade

Zona Urbana e
Zona Rural

15. Atualizar a Lei

100%

100%

100%

1

Código de Postura

Não existe

Zona Urbana e
Zona Rural

16. Elaborar o
código

100%

100%

100%

1

Fonte: INCIBRA, 2020.
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4.

INFRESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
A infraestrutura de abastecimento de água no município de São Miguel do Gostoso

se dá atualmente através de sistemas independentes para cada uma de suas áreas urbana
e rural. Neste capítulo é apresentado um planejamento estratégico ao longo dos 20 anos
de projeto, classificados em metas de curto, médio e longo prazo.
4.1. ANÁLISE SWOT
Na Tabela 11 é apresentada a análise SWOT para infraestrutura do abastecimento
de água na Zona Urbana do município de São Miguel do Gostoso, estando expressas as
forças, fraquezas (ambiente interno), oportunidades e ameaças (ambiente externo)
identificadas.
Tabela 11: Análise SWOT – Abastecimento de água da Zona Urbana

FORÇAS

FRAQUEZAS

Existência de um projeto de um novo Sistema
de Abastecimento de Água

Ausência de gestão adequada dos recursos
hídricos municipais

A captação em todos os 11 poços em
funcionamento tem capacidade de entregar
79.200 m³/mês de água, quantidade acima da
demanda da população urbana

Ausência de proteção dos poços e de
estruturação conforme a NBR 12.244

Urbanização do entorno dos poços e
possibilidade de contaminação elevada
Péssimo estado de conservação das
instalações dos poços
09 (nove) poços com injeção direta na rede
de abastecimento
Ausência de plano de manutenção
preventiva dos sistemas motor-bomba
Número de poços públicos e particulares
superior do que registrado nos órgãos
competentes
O tratamento da água bruta não é realizado
nos poços destinados ao abastecimento
público
Operação de bombas sem sistema de reserva
Funcionamento inadequado do reservatório
e deterioração de sua infraestrutura
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FORÇAS

FRAQUEZAS
Volume de reservação insuficiente para
atendimento da demanda
Ausência de sistemas de macromedição
Ausência de pressão suficiente na rede de
distribuição para atendimento das
residências
Ausência de cadastro da rede
Grande número de ligações na rede sem o
devido planejamento, que torna o
abastecimento de água insuficiente
Ausência de redes de distribuição em
algumas ruas
Existência de ligações clandestinas, feitas
pelos moradores e não comunicadas ao
SAAE
Abastecimento insuficiente também durante
os períodos de festividades bem como de
alta estação
Devido à baixa pressão de água na rede, a
população construiu reservatórios inferiores
para recalcar para o reservatório superior
Ausência de controle do número de
economias, volume produzido, consumido e
faturado
Inexistência de monitoramento da qualidade
da água distribuída a população
Ausência de informações relativas ao
volume de água produzido, consumido,
tratada importado, volume de serviço e
extensão da rede de água
Presença de fossas rudimentares como
solução individual para o tratamento de
esgotos próximas de poços tubulares,
podendo alterar a qualidade da água
Inadimplência acumuladas dos
consumidores
Ausência de cadastro e monitoramento das
vazões dos poços e controle automatizado
As ligações ativas não possuem
micromedição
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FORÇAS

FRAQUEZAS
Arrecadação inferior aos custos de operação
e manutenção
Manancial subterrâneo com excesso de ferro

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

Obtenção de recursos federais e estaduais para
obras de melhorias e ampliação do sistema,
bem como a universalização dos serviços

Degradação da qualidade das águas dos
mananciais (superficiais e subterrâneos)
utilizados

Ajustamento das tarifas de forma que garanta a
manutenção do serviço de abastecimento de
água municipal e investimentos no sistema

Danos à saúde da população devido ao
consumo de água contaminada

Fonte: INCIBRA, 2020.

Para a infraestrutura de abastecimento de água foram identificadas e examinadas as
fraquezas de maneira isolada, para que seja possível anular os problemas que as
ocasionam, os quais podem, ou não, estarem relacionados. Isto permite apontar métodos
para correção ou que possam minimizar seus efeitos, de modo que se tornem forças
relevantes do sistema.
Dentre as fraquezas apontadas estão ausência de gestão adequada dos recursos
hídricos municipais, ausência de proteção dos poços e de estruturação conforme a NBR
12.244, urbanização do entorno dos poços e possibilidade de contaminação elevada, o
péssimo estado de conservação das instalações dos poços, 09 (nove) poços com injeção
direta na rede de abastecimento, ausência de plano de manutenção preventiva das bombas
dos poços, número de poços públicos e particulares superior do que registrado nos órgãos
competentes, entre outras.
É importante destacar que também foram observadas a inexistência de
monitoramento da qualidade da água distribuída à população, o qual não é realizado desde
agosto de 2010, onde os resultados das análises mostraram desconformidade com a
Portaria de Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde.
Em contrapartida a esta realidade, também podem ser identificadas as forças do
sistema, as quais representam as vantagens já existentes. Conforme apresentado na Tabela
11, as forças encontradas foram: a existência de um projeto de um novo Sistema Adutor
de Abastecimento de Água e Captação em todos os 11 poços em funcionamento tem
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capacidade de entregar 79.200 m³/mês de água, quantidade acima da demanda da
população urbana.
Tendo em vista a forte influência que os fatores externos exercem sobre o sistema,
foram identificadas as ameaças mais prováveis que podem comprometer o seu adequado
funcionamento. Entre estas, destacam-se como mais relevantes e decisivas: a degradação
da qualidade das águas dos mananciais (superficiais e subterrâneos) utilizados e danos à
saúde da população devido ao consumo de água contaminada.
Outros fatores externos também podem influenciar positivamente o sistema,
caracterizando as oportunidades. Em pesquisas e planejamentos realizados durante a fase
de diagnóstico foram identificadas duas oportunidades que provêm melhorias ao sistema
atual, bem como fonte de recursos para construção de novas e necessárias infraestruturas.
As oportunidades encontradas foram: obtenção de recursos federais e estaduais para obras
de melhorias, ampliações e universalização dos serviços, e o ajustamento das tarifas de
forma que garanta a manutenção do sistema de abastecimento de água e investimentos no
sistema.
Na Tabela 12 é apresentada a análise SWOT o abastecimento de água da Zona Rural
do município, estando expressas as forças, fraquezas (ambiente interno), oportunidades e
ameaças (ambiente externo) identificadas.
Tabela 12: Análise SWOT – Abastecimento de água da Zona Rural

FORÇAS

FRAQUEZAS

Algumas comunidades são atendidas por
soluções coletivas com sistemas adutores
(Arizona, Baixinha dos Franças, Novo
Horizonte)

Operação do Sistema Adutor Boqueirão não é
automatizado

Existência de sistemas simplificados de
abastecimento modelo

Na comunidade Fazendinha, o poço tubular
apresenta água salobra

A comunidade do Reduto possui sistema de
A comunidade Mundo Novo conta com
abastecimento operado pelo SAAE, possuindo
apenas um ponto coletivo de água que serve a
um reservatório elevado que recebe água de
todos
três poços.
Na comunidade Boa Esperança, todas as
residências possuem cisterna.

Na comunidade Mundo Novo, o poço tubular
apresenta água salobra para atendimento à
população e não passa por nenhum processo
de desinfecção

A comunidade Boa Esperança conseguiu
junto ao Banco Mundial parte da verba para
integração da comunidade ao Sistema de
Abastecimento Integrado do Boqueirão (a

A comunidade do Reduto possui
abastecimento de água a partir de poços
tubulares de água salobra.
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FORÇAS
outra parte será repassada pelo Governo do
Estado)

FRAQUEZAS

A comunidade Novo Horizonte possui sistema A comunidade Canto da Ilha I possui sistema
de abastecimento com água de boa qualidade de abastecimento realizado com água salobra
e com frequência regular
proveniente de poço tubular
Cerca de 90% das residências da comunidade Existência de um dessalinizador desativado na
Novo Horizonte possuem cisterna
comunidade de Canto da Ilha I
A comunidade de Umburana possui sistema
simplificado de dessalinização, onde a água
passa por análise laboratorial periódica

Operação Pipa coordenada pelo município de
Pedra Grande abastece algumas residências da
comunidade Canto da Ilha I, que distribuem
para os demais moradores

A comunidade de Umburana conta com um
reservatório elevado que distribui água às
residências por gravidade

Existência de reservatório elevado com
problemas estruturais em Canto da Ilha I

Presença de sistema simplificado incluindo
um sistema de dessalinização na comunidade
de Angico de Fora
A comunidade de Antônio Conselheiro possui
redes de distribuição de água

Existência de reservatório elevado em
Antônio Conselheiro

Existência de sistema de abastecimento
incluindo um sistema de dessalinização na
comunidade Paraíso

Existência de reservatório elevado na
comunidade Santa Fé

Existência de sistema de dessalinização na
comunidade Canto da Ilha II, porém sem
funcionamento devido problemas na bomba
do poço tubular
Casos de diarreia nas comunidades de Canto
da Ilha II, atribuído pelos moradores a água
proveniente dos poços tubulares
Existência de 04 poços tubulares com água
salobra na comunidade Morro dos Martins,
sendo 02 para abastecer a comunidade Canto
da Ilha II. Mas, apenas dois deles funcionam,
um para cada localidade
Mesmo com a existência de um reservatório
elevado na comunidade Morro dos Martins, a
água não tem pressão suficiente para abastecer
os reservatórios das residências na Rua
Antônio Joncoso
Em Morro dos Martins, as residências da parte
mais baixa da Rua Antônio Joncoso não
possuem ligação com a rede, obrigando aos
moradores buscarem água nos assentamentos
próximos

A água distribuída pela rede de abastecimento
Em Morro dos Martins, os horários dos
na comunidade Santa Fé apresenta frequência
rodízios não são divulgados à população,
diária e boa qualidade (porém, não é realizado
fazendo com que a população ligue as bombas
nenhum tratamento e é utilizada para consumo
do sistema por conta própria
humano)
A água distribuída em Morro dos Martins não
é tratada. Os moradores recebem hipoclorito,
porém não costumam utilizá-lo
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FORÇAS

FRAQUEZAS
O sistema de abastecimento na comunidade de
Morro dos Paulos é feito a partir de poço
tubular de água salobra. Parte dos moradores
consomem a água, pois não possuem
condições financeiras para comprar uma água
de melhor qualidade
Em Morro dos Paulos, a água é recalcada para
reservatório de pequenas dimensões, seguindo
por gravidade até as residências da
comunidade.
Na comunidade Baixinha dos Franças, quando
há problema na adução da água, a população
fica desassistida por longos períodos
Algumas localidades em Baixinha dos
Franças apresentam abastecimento deficiente
ou inexistente, devido a topografia
Em Baixinha dos Franças, os moradores
utilizam cisternas como reservatório
residencial da água da adutora
A comunidade Baixinha dos Franças
apresenta condições precárias do reservatório
apoiado, que atualmente é usado para
dessedentação animal
Cerca de 70% das residências em Baixinha
dos Franças não possuem cisterna
Existência de reservatório elevado em
Baixinha dos Franças que nunca chegou a ser
utilizado
A comunidade de Boa Esperança possui poços
tubulares com água salobra
Um dos poços tubulares que atende o sistema
de abastecimento na comunidade Boa
Esperança está com o funcionamento
interrompido devido à quebra da bomba
Não existe sistema distribuição de água em
Boa Esperança, assim a população se dirige a
um ponto de água coletivo para captar a água,
com auxílio de veículos de tração animal ou
carros de mão
Cerca de 10% das residências na comunidade
Novo Horizonte não possuem cisterna
Quando há problemas no sistema adutor, a
população de Novo Horizonte utiliza as
cisternas como reservatórios de água da
adutora
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FORÇAS

FRAQUEZAS
Os moradores de Novo Horizonte reclamam
dos altos valores cobrados pelo fornecimento
de água de responsabilidade da companhia
que administra o sistema. Segundo relatos,
muito ar circula pelas tubulações, o que pode
registrar um consumo maior
Existência de desperdício de água em Novo
Horizonte, com constantes vazamentos no
trecho do sistema que passa pela estrada de
acesso à comunidade. Os vazamentos também
ocasionam alagamentos na estrada
A comunidade de Umburana apresenta água
encanada salobra
A comunidade de Angico de Fora apresenta
água encanada salobra, usada para os usos
gerais
Existência de desperdício de água tratada na
comunidade de Angico de Fora, devido à falta
de controle da quantidade entregue aos
moradores
A comunidade de Angico Velho apresenta
água encanada salobra, usada para usos gerais,
não sendo consumidas pelos moradores.
Existência de um reservatório elevado
desativado em Angico Velho, por não
apresentar condições estruturais para operação
A comunidade de Angico Velho apresenta
poços com injeção direta de água na rede de
distribuição
Pressão insuficiente de água na rede em parte
da comunidade Angico Velho
A rede de distribuição da comunidade de
Antônio Conselheiro não atende a totalidade
das residências
Existência de um poço inativo em Antônio
Conselheiro
Existência de torneira como um único ponto
de entrega nos quintais das residências em
Antônio Conselheiro
Gestão deficiente dos sistemas na maioria das
comunidades rurais
Existência de um sistema de abastecimento de
água salobra na comunidade Paraíso
A comunidade Paraíso apresenta poços com
injeção direta na rede de distribuição
Inexistência do monitoramento da qualidade
da água na maioria das comunidades rurais
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FORÇAS

OPORTUNIDADES
Obtenção de recursos federais e estaduais para
obras de melhorias, ampliações e
universalização dos serviços
Ajustamento das tarifas de forma que garanta
a manutenção e investimentos para melhoria
dos sistemas de abastecimento de água

FRAQUEZAS
Ausência de proteção dos poços e de
estruturação conforme a NBR 12.244 na
maioria das comunidades rurais
Operação de bombas sem sistema reserva na
maioria das comunidades rurais
Ausência do sistema de macromedição
AMEAÇAS
Prolongamento da estiagem causando
escassez das águas dos mananciais
Degradação da qualidade das águas dos
mananciais (superficiais e subterrâneos)
utilizados
Danos à saúde da população devido ao
consumo de água contaminada

Fonte: INCIBRA, 2020.

As principais fraquezas representam percas potenciais de qualidade, cobertura e
regularidade. As fraquezas observadas foram: operação do Sistema Adutor Boqueirão não
automatizada; na comunidade Fazendinha o poço tubular apresenta água salobra, assim
os moradores consomem a água armazenada nas cisternas, provenientes de água de
chuvas ou carros pipas; a comunidade Mundo Novo conta com apenas um ponto coletivo
de água que serve a todos, nesta mesma comunidade o poço tubular apresenta água
salobra para atendimento à população, não passando por nenhum processo de desinfecção
prévia a distribuição; a comunidade do Reduto possui água encanada oriunda de poços
tubulares, sendo esta salobra; a comunidade Canto da Ilha I possui sistema de
abastecimento realizado com água salobra proveniente de poço tubular, bem como um
dessalinizador desativado; a Operação Pipa que atende a comunidade Canto da Ilha I é
coordenada pelo município de Pedra Grande; existência de reservatório elevado com
problemas estruturais em Canto da Ilha I; existência de sistema de dessalinização de água
na comunidade Canto da Ilha II, porém inativo devido a problemas na bomba do poço
tubular; casos de diarreia nas comunidades de Canto da Ilha II, atribuído pelos moradores
a água proveniente dos poços tubulares; existência de 04 poços tubulares com água
salobra na comunidade Morro dos Martins, sendo 02 para abastecer a comunidade Canto
da Ilha II; mesmo com a existência de um reservatório elevado na comunidade Morro dos
Martins, a água não tem pressão suficiente para abastecer os reservatórios das residências,
ausência de redes de distribuição em algumas ruas; dentre outras.
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Por outro lado, podem ser identificadas as forças do sistema, as quais representam
as vantagens já existentes. Conforme apresentado na Tabela 12, as forças encontradas
foram: algumas comunidades são atendidas por soluções coletivas com sistemas adutores
(Arizona, Baixinha dos Franças, Novo Horizonte); existência de sistemas simplificados
de abastecimento modelo; a comunidade do Reduto possui sistema de abastecimento pelo
SAAE, possuindo um reservatório elevado que recebe água de três poços.
Tendo em vista a forte influência que os fatores externos exercem sobre o sistema,
foram identificadas as ameaças mais prováveis que podem comprometer o seu adequado
funcionamento. Entre estas, destacam-se como mais relevantes e decisivas:
prolongamento da estiagem causando escassez das águas dos mananciais; degradação da
qualidade das águas dos mananciais (superficiais e subterrâneos); e os danos à saúde da
população devido ao consumo de água contaminada.
Outros fatores externos também podem influenciar positivamente o sistema,
caracterizando as oportunidades. As oportunidades encontradas foram: obtenção de
recursos federais e estaduais para obras de melhorias; ampliações e universalização dos
serviços; e ajustamento das tarifas de forma que garanta a manutenção de investimentos
para melhoria dos sistemas de abastecimento de água.
4.2 CENÁRIOS, OBJETIVOS E METAS – ABASTECIMENTO DE ÁGUA
No Quadro 3 é apresentado uma relação entre metas, objetivos, prazos e prioridades
para a Zona Urbana de São Miguel do Gostoso, elaborado a partir das fraquezas presentes
na análise SWOT apresentada na Tabela 11. Faz necessário destacar que está em fase de
licitação, o projeto de um novo Sistema Adutor de Abastecimento de água, para
atendimento da Sede de São Miguel do Gostoso, assim, as metas propostas levam em
consideração este importante contexto.
Os prazos de atendimento foram divididos em curto, médio e longo prazo, assim as
iniciativas de curto prazo devem completar 100% de seu objetivo e manter estes
resultados a longo prazo através de manutenção e revisão dos sistemas. Assim como as
ações de médio prazo, que atingem 100% de conclusão neste prazo, mas deve manter a
qualidade dos sistemas de atendimento a longo prazo.
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Quadro 3: Cenários, objetivos e metas – Abastecimento de água – Zona Urbana

Metas

Melhorias no sistema de
captação e bombeamento

Readequação dos poços
públicos

Prazos de atendimento
Imediato Curto
Médio
Longo
2020Até
Até 2032
Até 2040
2023
2027

Índices atuais

Objetivo

Prioridade

Péssimo estado de
conservação das instalações
dos poços
Ausência de pressão suficiente
na rede para atendimento das
residências

1. Melhorias, ampliação e
modernização dos sistemas de
captação e bombeamento com a
finalidade
de
garantir
o
abastecimento à população.

100%

100%

100%

100%

1

Operação de bombas sem
sistema reserva

2. Implantar a operação de
bombas com sistema reserva.

50%

100%

100%

100%

1

Ausência de plano de
manutenção preventiva das
bombas dos poços
Ausência de proteção dos
poços e de estruturação
conforme a NBR 12.244
Urbanização do entorno dos
poços e possibilidade de
contaminação elevada
Presença de fossas
rudimentares próximas de
poços tubulares, podendo
alterar a qualidade da água
Ausência de monitoramento
das vazões e controle
automatizado dos poços

3. Elaboração e execução de um
plano de manutenção preventiva
das bombas dos poços.
4. Instalação de proteção nos
poços, de acordo com a NBR
12.244.

100%

100%

100%

100%

1

100%

100%

100%

100%

1

5. Implantar e executar um plano
de monitoramento ambiental das
áreas entorno dos poços.

100%

100%

100%

100%

1

6. Monitorar as vazões dos poços

100%

100%

100%

100%

1
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Metas

Índices atuais

Número de poços públicos e
particulares superior ao
registrado nos órgãos
competentes
O tratamento da água bruta
não é realizado nos poços
utilizados para o
abastecimento público
Último monitoramento
apresentou resultados das
análises de água em
Melhorias no sistema de
desconformidades com a
tratamento e análise de água
Portaria de Consolidação nº
5/2017 do Ministério da Saúde
Controle da perfuração de
poços

Melhorias nos sistemas de
reservação

Objetivo

Prazos de atendimento
Imediato Curto
Médio
Longo
2020Até
Até 2032
Até 2040
2023
2027

Prioridade

7. Fiscalização contínua para
garantir e estimular o cadastro
dos poços.

100%

100%

100%

100%

1

8. Instalação de sistemas
simplificados de tratamento da
água.

100%

100%

100%

100%

1

100%

100%

100%

100%

1

0%

100%

100%

100%

1

100%

100%

100%

100%

1

50%

100%

100%

100%

1

9.
Realizar
monitoramento
Inexistência de monitoramento contínuo da qualidade de água de
da qualidade da água
acordo com a frequência
distribuída a população
estabelecida pela Portaria de
Consolidação nº 5/2017.
10. Recuperação da estrutura do
reservatório existente - conforme
Funcionamento inadequado do
estudo de viabilidade técnica.
reservatório e deterioração de
11. Manutenção das estruturas
sua infraestrutura
civis,
hidráulicas
e
eletromecânicas.
Volume de reservação
12. Aumento da capacidade de
insuficiente para o
reservação de água para a
atendimento da demanda
distribuição.
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Metas

Índices atuais

Objetivo

Prazos de atendimento
Imediato Curto
Médio
Longo
2020Até
Até 2032
Até 2040
2023
2027

Prioridade

09 (nove) poços com injeção
direta na rede de
abastecimento

Aumento do índice de
ligações ativas de águas
micromedidas
Implantação de sistema de
macromedição

13. Instalação de sistemas de
Baixa pressão de água na rede macromedição, atuador elétrico,
de distribuição
medidores de nível e controle de
boia.
As ligações ativas não
possuem micromedição
14.
Implantação
de
Ausência de controle do
micromedição em 100% das
número de economias, volume
ligações ativas.
produzido, consumido e
faturado
Ausência de sistema de
15. Implantar sistema de
macromedição
macromedição
Ausência da quantidade de
ligações por categoria

Aumento do índice de
atendimento da população
urbana com abastecimento
de água

16. Atualização no número de
ligações por categoria.

17. Ampliação da rede com vistas
a atender 100% da população
urbana.
Grande número de ligações na 18. Acompanhar a demanda
juntamente com o crescimento da
rede, que torna o
população urbana.
abastecimento de água
insuficiente
19. Revisão e adequação da rede
de abastecimento de água existe.
Ausência de redes de
distribuição em algumas ruas

20%

50%

100%

100%

1

100%

100%

100%

100%

1

100%

100%

100%

100%

1

100%

100%

100%

100%

1

40%

75%

100%

100%

1

40%

75%

100%

100%

2

100%

100%

100%

100%

1
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Metas

Índices atuais

20. Aumentar o fornecimento de
água, através de reservação e
melhorias de gestão
21. Realizar um cadastro do
sistema para possibilitar a
Realização do cadastro da
Ausência de cadastro da rede modernização
do
sistema,
rede
simulação da rede e identificação
de perdas.
22. Aplicar medidas para
obtenção
das
informações
Ausência de informações
necessárias para estimar as
relativas ao volume de água
perdas de água.
produzido, consumido, tratada
23. Realizar manutenção nas
importado, volume de serviço
redes, trocando equipamentos
e extensão da rede de água,
antigos, tubulações de pequeno
que não possibilita o
diâmetro diminuindo as perdas.
Redução das perdas de água
conhecimento sobre as perdas
24. Investigar pontos de perdas e
de água
implementar sistema/programa
de redução de perdas.
Existência de ligações
25. Elaboração de um Plano de
clandestinas, feitas pelos
combate a fraudes em ligações
moradores e não comunicadas
ativas e inativas
ao SAAE
26. Elaboração e execução de um
Inadimplência acumuladas dos
Redução do índice de
programa para redução do índice
consumidores
inadimplências
de inadimplências
Garantia de abastecimento
de água em períodos de alta
estação e festividades

Abastecimento insuficiente
durante os períodos de
festividades e de alta estação

Objetivo

Prazos de atendimento
Imediato Curto
Médio
Longo
2020Até
Até 2032
Até 2040
2023
2027

Prioridade

100%

100%

100%

100%

1

0%

0%

100%

100%

3

0%

50%

100%

100%

3

100%

100%

100%

100%

1

100%

100%

100%

100%

1

100%

100%

100%

100%

2

100%

100%

100%

100%

1
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Metas

Índices atuais

Adequação tarifária

Arrecadação inferior aos
custos de operação e
manutenção

Relação coerente do Volume
de água faturado/Volume de
água produzido

Índice desconhecido

Relação coerente do Volume
de água consumido/Volume
de água produzido

Índice desconhecido

Relação coerente do Volume
de água micromedido/
Volume de água produzido

Índice desconhecido

Relação coerente do Volume
de água de serviço/Volume
de água produzido

Índice desconhecido

Relação coerente do Volume
de água
macromedido/Volume de
água produzido

Índice desconhecido

Gestão adequada dos
recursos hídricos

Prazos de atendimento
Imediato Curto
Médio
Longo
2020Até
Até 2032
Até 2040
2023
2027

Objetivo

27. Atualização
tarifária.

da

política

28. Garantir uma porcentagem
coerente da relação do Volume
de água faturado/Volume de água
produzido.
29. Garantir uma porcentagem
coerente da relação do Volume
de água consumido/Volume de
água produzido.
30. Garantir uma porcentagem
coerente da relação do Volume
de água micromedido/ Volume
de água produzido
31. Garantir uma porcentagem
coerente da relação do Volume
de água de serviço/Volume de
água produzido.
32. Garantir uma porcentagem
coerente da relação do Volume
de água macromedido/Volume
de água produzido

Ausência de gestão adequada 33. Elaboração e implantação de
dos recursos hídricos
um de programa de proteção dos

Prioridade

100%

100%

100%

100%

2

30%

60%

100%

100%

3

30%

60%

100%

100%

3

30%

60%

100%

100%

3

30%

60%

100%

100%

3

30%

60%

100%

100%

3

80%

100%

100%

100%

3
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Metas

Índices atuais

Acompanhamento dos
indicadores de Saneamento
Básico

Manancial subterrâneo com
excesso de ferro
Ausência de informações
sobre indicadores de
saneamento no Sistema
Nacional de Informações
sobre Saneamento Básico
(SNIS)

Prazos de atendimento
Imediato Curto
Médio
Longo
2020Até
Até 2032
Até 2040
2023
2027

Objetivo
mananciais
subterrâneos.

superficiais

Prioridade

e

34. Alimentação dos indicadores
de saneamento no SNIS.

100%

100%

100%

100%

1

Cenários, Objetivos e Metas após a implantação do novo Sistema de Abastecimento projetado pela CAERN
1. Desativação e/ou novos usos
dos poços públicos utilizados no
Previsão de um nosso Sistema sistema atual de abastecimento,
de Abastecimento de Água após a implantação do novo
sistema
de
abastecimento
previsto.
2. Elaboração e execução do
Estudo de Concepção e Projetos
referentes a ampliação do
Melhorias no Sistema de
SAA não executado
Sistema de Abastecimento de
Abastecimento de Água,
Água, conforme a demanda e
crescimento da população
3. Realizar manutenção nas
redes, trocando equipamentos
SAA não executado
Redução das perdas de água
antigos e tubulações de pequeno
diâmetro.
Desativação e/ou
readequações na utilização
dos poços após a
implantação do novo
Sistema de Abastecimento
Água

0%

30%

100%

100%

3

0%

0%

50%

100%

3

0%

20%

50%

100%

3
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Metas

Índices atuais

Índice de atendimento do
padrão de potabilidade de
água

SAA não executado

Monitoramento da análise
de água

SAA não executado

Adequação de tarifas

SAA não executado
SAA não executado

Aumento do índice de
atendimento da população
urbana com abastecimento
de água

Garantia de abastecimento
de água em períodos de alta
estação e festividades

SAA não executado

SAA não executado

Objetivo
4. Garantir o índice de
atendimento do padrão de
potabilidade de água tratada.
5.
Realizar
monitoramento
contínuo da qualidade de água de
acordo com a frequência
estabelecida pela Portaria de
Consolidação nº 5/2017.

Prazos de atendimento
Imediato Curto
Médio
Longo
2020Até
Até 2032
Até 2040
2023
2027

Prioridade

0%

100%

100%

100%

3

0%

100%

100%

100%

2

6. Implantação de tarifas de
forma regionalizada.

0%

100%

100%

100%

3

7. Atualização no número de
ligações por categoria.

0%

100%

100%

100%

1

0%

100%

100%

100%

1

0%

100%

100%

100%

1

8. Ampliação da rede com vistas
a atender 100% da população
urbana.
9. Acompanhar a demanda
juntamente com o crescimento da
população urbana.

SAA não executado

10. Revisão e adequação da rede
de abastecimento

0%

100%

100%

100%

3

SAA não executado

11. Aumentar o fornecimento de
água, através de reservação e
melhorias de gestão

0%

100%

100%

100%

1
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Metas

Índices atuais

Relação coerente do Volume
de água faturado/Volume de
água produzido

SAA não executado

Relação coerente do Volume
de água consumido/Volume
de água produzido

SSA não executado

Relação coerente do Volume
de água micromedido/
Volume de água produzido

SSA não executado

Relação coerente do Volume
de água de serviço/Volume
de água produzido

SSA não executado

Relação coerente do Volume
de água
macromedido/Volume de
água produzido

SSA não executado

Manutenção preventiva dos
sistemas integrantes

SAA não executado

Objetivo
12. Garantir uma porcentagem
coerente da relação do Volume
de água faturado/Volume de água
produzido.
13. Garantir uma porcentagem
coerente da relação do Volume
de água consumido/Volume de
água produzido.
14. Garantir uma porcentagem
coerente da relação do Volume
de água micromedido/ Volume
de água produzido
15. Garantir uma porcentagem
coerente da relação do Volume
de água de serviço/Volume de
água produzido.
16. Garantir uma porcentagem
coerente da relação do Volume
de água macromedido/Volume
de água produzido
17. Elaboração e execução de
Planos de manutenção preventiva
dos sistemas integrantes (poços,
bombas, sistemas elétricos,
reservatórios,
sistemas
de
tratamento, entre outros).

Prazos de atendimento
Imediato Curto
Médio
Longo
2020Até
Até 2032
Até 2040
2023
2027

Prioridade

0%

30%

70%

100%

3

0%

30%

70%

100%

3

0%

30%

70%

100%

3

0%

30%

70%

100%

3

0%

30%

70%

100%

3

0%

50%

100%

100%

1
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Metas

Redução do índice de
inadimplências
Acompanhamento dos
indicadores de Saneamento
Básico
Gestão adequada dos
recursos hídricos

Índices atuais

Objetivo

Prazos de atendimento
Imediato Curto
Médio
Longo
2020Até
Até 2032
Até 2040
2023
2027

Prioridade

18. Elaboração e execução de um
Inadimplência acumuladas dos
programa para redução do índice
consumidores
de inadimplências

0%

0%

100%

100%

3

19. Alimentação dos indicadores
de saneamento no SNIS.

0%

100%

100%

100%

3

20. Elaboração e implantação de
Ausência de gestão adequada um de programa de proteção dos
dos recursos hídricos
mananciais
superficiais
e
subterrâneos.

0%

80%

100%

100%

2

SAA não executado

Fonte: INCIBRA, 2020.
Prioridade 1: Início das ações em no máximo 2 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico.
Prioridade 2: Início das ações em no máximo 3 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico.
Prioridade 3: Início das ações em no máximo 6 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico.
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As comunidades rurais de São Miguel do Gostoso, atualmente abastecidas por
meios emergenciais (carros-pipa), alternativos (poços, cisternas, chafarizes etc.) e
algumas com sistema adutor, deverão ter melhorias operacionais e de infraestrutura em
seus sistemas, visando garantir a continuidade de abastecimento dessas áreas, prevê-se
não só a melhoria e recuperação das unidades já existentes bem como a construção de
novos sistemas de abastecimento de água.
Visto que muitos sistemas de abastecimento alternativos carecem de tratamento
adequado da água, devem ser realizadas melhorias operacionais nos tratamentos de água
na Zona Rural, com a implantação emergencial de sistema de tratamento simplificado.
Cabe à Administração Municipal regularizar estas áreas no que se refere à prestação dos
serviços de abastecimento de água, com vistas a universalização dos serviços de
saneamento básico e cumprimento dos parâmetros normativos de potabilidade da Portaria
de Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde.
Cabe destacar que a comunidade Boa Esperança conquistou, junto ao Banco
Mundial, parte da verba para integração da comunidade ao Sistema de Adutor Integrado
do Boqueirão, devendo a outra parcela ser repassada pelo Governo do Estado, para
abastecer as residências.
A execução de projetos como este serão previstas para as demais localidades
rurais, conforme viabilidade, tendo em vista também a opção por sistemas simplificados
de abastecimento para comunidades com uma população caracterizada por residências
localizadas de forma mais dispersa.
A seguir tem-se um quadro resumo (Quadro 4: Cenários, Objetivos e Metas –
Abastecimento de água – Zona Rural) com as intervenções planejadas, bem como
alternativas técnicas de engenharia para atendimento da demanda calculada:
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Quadro 4: Cenários, Objetivos e Metas – Abastecimento de água – Zona Rural

Prazos de atendimento
Metas

Adequação dos
poços públicos

Melhorias no
sistema de
captação e
bombeamento

Índices atuais

Localidade

Ausência de proteção dos
poços e de estruturação
conforme a NBR 12.244
Zona Rural
na maioria das
comunidades rurais
Ausência de cadastro,
monitoramento das
Zona Rural
vazões e controle
automatizado dos poços
Pressão insuficiente da
água na rede de
Comunidades
distribuição
Morros dos Martins,
Angico Velho,
Na comunidade Baixinha
Antônio
dos Franças, quando há
Conselheiro e
problema na adutora, a
Baixinha dos
população fica
Franças
desassistida por longos
períodos

Existência de poços com
funcionamento
interrompido

Comunidades
Antônio
Conselheiro, Boa
Esperança e Morro
dos Martins

Objetivo

Imediato Curto Médio Longo

Prioridade

20202023

Até
2027

Até
2032

Até
2040

1. Instalação de proteção e
estruturação dos poços, de acordo
com a NBR 12.244.

40%

100%

100%

100%

1

2. Realização de cadastros,
monitoramento das vazões, além de
automatização do controle dos
poços.

70%

100%

100%

100%

1

3.
Melhorias,
ampliação
e
modernização dos sistemas de
captação e bombeamento com a
finalidade
de
garantir
o
abastecimento a população.

30%

70%

100%

100%

1

4. Estudo de viabilidade técnica dos
poços para possível desativação e
implantação de outros novos.

100%

100%

100%

100%

1

5. Reparos ou substituições de
equipamentos integrantes (bombas,
quadros elétricos, etc.).

100%

100%

100%

100%

1
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Prazos de atendimento
Metas

Adequação do
sistema de
dessalinização

Índices atuais

Os horários dos rodízios
não são divulgados à
população
Muito ar circula pelas
tubulações, o que pode
registrar um consumo
maior de água
Operação de bombas sem
sistema reversa na
maioria das comunidades
rurais
Operação do Sistema
Adutor Boqueirão não é
automatizado
Existência de um
dessalinizador
desativado, pela falta de
reparos

Adequação
tarifária

SAA ainda não
implantado

Melhorias no
sistema de

Inexistência de
tratamento de água

Localidade

Objetivo

Imediato Curto Médio Longo
20202023

Até
2027

Até
2032

Até
2040

Prioridade

Zona Rural

6. Planejamento e divulgação dos
horários do ligamento de bombas.

100%

100%

100%

100%

1

Comunidade Novo
Horizonte

7. Instalação de válvulas ventosas
nos pontos mais altos da tubulação.

100%

100%

100%

100%

2

Zona Rural

8. Implantar a operação de bombas
com sistema reserva.

50%

100%

100%

100%

1

Zona Rural

9. Aplicar automatização do
Sistema Adutor Boqueirão, com
segurança contra furtos.

100%

100%

100%

100%

1

Comunidade Canto 10. Adequação /reparos do sistema
da Ilha I
dessalinizador.

100%

100%

100%

100%

1

Zona Rural

11. Implantação de uma política
tarifária justa.

25%

100%

100%

100%

2

Zona Rural

12.
Instalação
de
sistemas
simplificados de tratamento da
água.

35%

100%

100%

100%

1

57

PRODUTO D: RELATÓRIO DA PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Prazos de atendimento
Metas

tratamento e
análise de água

Índices atuais

Localidade

Melhorias nos
sistemas de
reservação

Imediato Curto Médio Longo

Prioridade

20202023

Até
2027

Até
2032

Até
2040

13. Realizar monitoramento da
qualidade de água.

100%

100%

100%

100%

1

Zona Rural

14. Elaboração e execução de
Planos de manutenção preventiva e
corretiva contínua dos sistemas
integrantes
(bombas,
dessalinizadores e sistemas de
tratamento simplificado).

40%

75%

100%

100%

1

Existência de reservatório
elevado não utilizado no
sistema de abastecimento

Zona Rural

15. Avaliação estrutural e da
situação dos reservatórios, para
aplicação de medidas para garantir
os seus funcionamentos.

75%

100%

100%

100%

1

Reservatórios em
condições estruturais
precárias

Comunidades
Angico Velho,
Baixinha dos

16. Recuperação da estrutura dos
reservatórios existentes (conforme
estudo de viabilidade técnica).

60%

100%

100%

100%

1

Inexistência de análise
laboratorial de água nas
das comunidades rurais,
exceto Umburana
Ausência de manutenção
preventiva das bombas
dos poços

Manutenção e
preventiva e
corretiva dos
sistemas
integrantes

Objetivo

Dessalinizadores
apresentam problemas ao
longo dos anos
Sistemas simplificados de
tratamento com
problemas ao longo dos
anos
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Prazos de atendimento
Metas

Índices atuais

Localidade

Injeção direta de água na Franças e Canto da
rede de abastecimento,
Ilha I
devido problemas
estruturais na
comunidade Angico
Velho
Reservatório com volume
insuficiente na
comunidade Morro de
Comunidades Morro
Paulos
dos Paulos e Paraíso
Injeção direta de água na
rede de abastecimento na
comunidade Paraíso

Objetivo

Imediato Curto Médio Longo

Prioridade

20202023

Até
2027

Até
2032

Até
2040

17. Instalação de sistemas de
macromedição, atuador elétrico,
medidores de nível e controle de
boia.

60%

100%

100%

100%

1

18. Elaboração e execução de
projeto técnico para implantação de
um reservatório.

50%

100%

100%

100%

1

50%

100%

100%

100%

1

Reservatórios com
estruturas e situações
precárias ao longo dos
anos

Zona Rural

19. Implantação e execução de um
Plano de situação das estruturas dos
reservatórios
existentes
nas
comunidades, para que sejam
realizadas
manutenção
e/ou
recuperação das estruturas civis,
hidráulicas e eletromecânicas.

Implantação de
sistema de
macromedição

Ausência do sistema de
macromedição

Zona Rural

20. Implantar macromedição nos
sistemas
integrantes
do
abastecimento

50%

100%

100%

100%

1

Ampliação da rede
e de ligações para

Presença de ruas sem
rede de abastecimento

Zona Rural

21. Ampliação da rede com vistas a
atender 100% da população.

30%

100%

100%

100%

1

59

PRODUTO D: RELATÓRIO DA PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Prazos de atendimento
Metas

Índices atuais

Localidade

Algumas residências não
apresentam ligações na
rede de abastecimento

Ampliação do
sistema de
abastecimento de
água

Existência de desperdício
de água, através de
vazamentos na rede

Zona Rural

Imediato Curto Médio Longo

Prioridade

20202023

Até
2027

Até
2032

Até
2040

40%

100%

100%

100%

1

100%

100%

100%

100%

1

24. Aplicar medidas para obtenção
das informações necessárias para
conhecimento das perdas de água.

50%

100%

100%

100%

1

25. Realizar manutenção nas redes,
trocando equipamentos antigos e
tubulações de pequeno diâmetro.

30%

70%

100%

100%

3

26. Investigar pontos de perdas e
implementar sistema/programa de
redução de perdas.

100%

100%

100%

100%

1

27. Estudo de viabilidade técnica da
situação dos poços atuais para novo
sistema de abastecimento.

50%

100%

100%

100%

1

50%

100%

100%

100%

1

22. Acompanhar a demanda
juntamente com o crescimento da
população
23. Implantar ligações à rede de
abastecimento de água (nas
residências que não possuem
ligações).

ampliação do
abastecimento

Redução das
perdas de água

Objetivo

Existência de apenas um
Comunidade Mundo
ponto coletivo de água
28. Elaboração e execução de
Novo
para atender a população
projeto técnico para implantação de
reservatório
e
rede
para
abastecimento de água.
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Prazos de atendimento
Metas

Índices atuais

Existência de torneira
como ponto de entrega
nos quintais das
residências
Eficiência na
gestão do sistema
de abastecimento
de água

Gestão deficiente dos
sistemas na maioria das
comunidades rurais

Localidade

Objetivo

Imediato Curto Médio Longo
20202023

Até
2027

Até
2032

Até
2040

Prioridade

Comunidade
Antônio
Conselheiro

29. Elaboração e execução de
projeto técnico para ampliação do
sistema de abastecimento de água.

50%

100%

100%

100%

1

Zona Rural

30. Elaboração e implantação de
um Plano de gestão, para solucionar
os problemas na gestão do sistema
de abastecimento.

60%

100%

100%

100%

1

Fonte: INCIBRA, 2020.
Prioridade 1: Início das ações em no máximo 2 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico.
Prioridade 2: Início das ações em no máximo 3 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico.
Prioridade 3: Início das ações em no máximo 6 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico.
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4.3

PROJEÇÃO

DE

DEMANDAS

E

PROSPECTIVAS

TÉCNICAS

–

ABASTECIMENTO DE ÁGUA
4.3.1. Análise das alternativas de gestão e prestação de serviços
Os Sistemas de Abastecimento de Água bem como a sua gestão e prestação de
serviços devem buscar a máxima eficácia, eficiência e sustentabilidade no que diz respeito
à autossuficiência financeira, atendendo seus usuários. Além disso, devem considerar os
dispostos na Lei nº 11.445/2007 e Decreto nº 7.217/2010.
O objetivo deste capítulo é realizar uma análise das alternativas de gestão e
prestação dos serviços e subsidiar o poder público nas possibilidades de que dispõe o
município para a prestação dos serviços de saneamento, especificamente para o eixo de
Abastecimento de Água, através de uma avaliação objetiva das possibilidades aqui
dispostas.
A legislação atual que trata da prestação dos serviços de saneamento básico no país
estabelece a possibilidade institucional de prestação dos serviços de abastecimento de
água através das seguintes modalidades:


Prestação direta, através do Poder Público Municipal ou por meio de
Departamento, Autarquia ou Empresa Municipal dos serviços de
abastecimento de água;



Prestação indireta, mediante delegação por meio de concessão,
permissão ou autorização;



Gestão associada.

A prestação do serviço de abastecimento de água no município de São Miguel do
Gostoso se dá de forma direta através da Prefeitura Municipal por meio do Serviço
Autônomo de Águas e Esgotos – SAAE, assim como por concessão a Companhia de
Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN em algumas comunidades rurais
abastecidas pelo Sistema Adutor Integrado do Boqueirão. A seguir tem-se um quadro
resumo com a prestação dos serviços por localidade.
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Quadro 5: Prestação dos serviços de abastecimento de água por distrito

Prestação dos
serviços

Localidade
Zona Urbana

Zona Rural

Manancial utilizado*

Prefeitura Municipal Manancial do tipo subterrâneo, inserido no Domínio
Hidrogeológico Intersticial e no Domínio
através do SAAE
Hidrogeológico Karstico-fissural.
Prefeitura Municipal Manancial do tipo subterrâneo, inserido no Domínio
através do SAAE e a Hidrogeológico Intersticial e no Domínio
Hidrogeológico Karstico-fissural.
CAERN
Fonte: INCIBRA, 2020.

*Em todos os distritos há também a exploração do manancial subterrâneo, conforme
caracterização no diagnóstico técnico participativo.

O escritório local do SAAE em São Miguel do Gostoso dispõe de um total de 05
funcionários alocados para o atendimento das demandas municipais, sendo 04 bombeiros
e 01 encarregado administrativo. O SAAE do município não apresenta um estatuto ou
normalização de construção, operação e manutenção consolidado, seguindo apenas
convenções próprias quanto a operação básica do sistema (desligamento e acionamento
de bombas, corte de ligações, entre outros).
Na Zona Urbana do município de São Miguel do Gostoso a cobrança é feita pelo
SAAE, que a realiza conforme a classificação do imóvel nas seguintes categorias:
Quadro 6: Estrutura Tarifária do SAAE - 2019

CLASSE DE
CONSUMO

COTA
BÁSICA

CRITÉRIO

VALOR DA
TARIFA

R1

20 m³

Até 60 m² de área construída

R$ 11,14

R2

25 m³

A partir de 60 m² de área
construída

R$ 17,50

COMERCIAL

40 m³

-

R$ 37,00

Fonte: SAAE, 2019.

É importante salientar que a Política de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte
estabelece os seguintes critérios para o cálculo do custo da água:


A classe de uso preponderante em que for enquadrado o corpo de água
objeto de uso;



A função social e econômica da água;



A disponibilidade hídrica local;



As condições socioeconômicas dos usuários;



O grau de regularização assegurado por obras hidráulicas;
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A operação e manutenção da infraestrutura hídrica e amortização do
investimento realizado.

Quanto a gestão atual do SAAE, tendo em vista os problemas relativos a ausência
de gestão administrativa e financeira eficiente, a infraestrutura deficiente dos sistemas e
corpo técnico limitado, o Município está optando por realizar a Concessão para a
prestação dos serviços referentes ao abastecimento de água e o esgotamento sanitário.
Avaliando-se a situação atual do município, é importante distinguir a Zona Urbana
operada pelo SAAE, e ainda a Zona Rural, que maioria é de responsabilidade também
SAAE e os abastecimentos nas comunidades de Arizona, Baixinha dos França e Novo
Horizonte atendidos pela CAERN. Também foi possível identificar que há comunidades
rurais atendidas pelo abastecimento emergencial através da Operação Pipa (exercida pelo
Exército Brasileiro), que abastece cisternas em comunidades rurais, porém através da
Prefeitura Municipal de Pedra Grande.
Das gestões supracitadas, verifica-se que os sistemas atualmente sob gestão da
CAERN possuem um melhor controle e gerenciamento da captação, tratamento e
distribuição de água, tendo em vista que os sistemas da Zona Urbana e das demais
comunidades rurais não possuem infraestruturas adequadas e gerenciamento sustentável,
tratando-se na maioria dos casos de um abastecimento sem o controle adequado,
apresentando problemas no controle de produção, tratamento e distribuição da água.
Logo, é possível concluir que, a alternativa de gestão e prestação dos serviços de
abastecimento de água mais adequada à Zona Urbana de São Miguel do Gostoso, no
momento, é promover um novo sistema de abastecimento de água com responsabilidade
da CAERN. Em vista disso, destaca-se a existência do projeto de um Sistema de
Abastecimento de água para atendimento da Zona Urbana de São Miguel do Gostoso em
fase de licitação, que será operado pela CAERN a partir do momento que os serviços
sejam concedidos a esta.
Com relação a Zona Rural, entende-se que o SAAE poderia continuar na gestão dos
serviços de abastecimento de água na maioria das comunidades rurais, que não são
operadas pela CAERN, exceto a comunidade Boa Esperança (que está prevista a
implantação de um novo SSA operado pela Companhia), realizando melhorias no
atendimento do sistema e principalmente no tratamento da água, buscando ampliar a

64

PRODUTO D: RELATÓRIO DA PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

distribuição com objetivo de atendimento de 100% da população rural com uma água de
qualidade.
Identifica-se a necessidade de uma adequação da política tarifária vigente, buscando
uma regionalização da mesma de modo que se adeque aos critérios previstos na Política
Estadual de Recursos Hídricos supracitada.
4.3.2. Projeção da demanda anual de água
O abastecimento de água no município de São Miguel do Gostoso se dá através de
sistemas independentes na Zona Urbana e na Zona Rural, de tal forma que torna
necessário o estudo das demandas futuras de forma individualizada.
A partir das projeções populacionais calculadas no item “Projeção Populacional”
deste relatório foi possível calcular uma projeção da demanda anual de água para a Zona
Urbana e rural do município.
Foram calculadas as vazões média (Qméd), máxima diária (Qmáx,d) e máxima horária
(Qmáx,h), através das seguintes equações considerando o atendimento a 100% da
população:
Qméd =

Pq
86 .400

Qmáx,d = k 1 

Pq
86 .400

Qmáx,h = k 1  k 2 

Pq
86 .400

Onde:
P = população (hab);
q = consumo per capita (L/hab.d);
k1 = coeficiente de máxima vazão diária (adotado em 1,2);
k2 = coeficiente de máxima vazão horária (adotado em 1,5);
Qméd = Vazão de distribuição média;
Qmáx, d = Vazão de demanda máxima diária;
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Qmáx, h = Vazão de demanda máxima horária.
O volume de reservação necessário para o atendimento da demanda populacional
da cidade e da demanda geral de projeto foi calculado da seguinte forma:
V=

( 1/3 ) x k1 x P20 x q
1000

Onde:


V = Volume de reservação necessário (em m³);



q = Quota per capita (adotada em 160 L/hab/dia);



k1 = Coeficiente de máxima demanda diária (adotado em 1,2);



P20 = População em 20 anos.

No Quadro 7 é apresentada a evolução das demandas de água e de reservação para
a Zona Urbana do município de São Miguel do Gostoso, do período de 2020 a 2040
(projeção de 20 anos).
Quadro 7: Projeção da demanda de água para a Zona Urbana de São Miguel do Gostoso

Ano
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

População Demanda média
Total
(L/s)
(m³/h)
5.265
9,75
35,10
5.352
9,91
35,68
5.436
10,07
36,24
5.518
10,22
36,79
5.598
10,37
37,32
5.674
10,51
37,83
5.749
10,65
38,33
5.821
10,78
38,81
5.891
10,91
39,27
5.958
11,03
39,72
6.023
11,15
40,15
6.088
11,27
40,59
6.153
11,39
41,02
6.219
11,52
41,46
6.286
11,64
41,91
6.352
11,76
42,35
6.420
11,89
42,80
6.487
12,01
43,25
6.555
12,14
43,70
6.623
12,26
44,15
6.692
12,39
44,61

Demanda máx.
diária
(L/s)
(m³/h)
11,70
42,12
11,89
42,82
12,08
43,49
12,26
44,14
12,44
44,78
12,61
45,39
12,78
45,99
12,94
46,57
13,09
47,13
13,24
47,66
13,38
48,18
13,53
48,70
13,67
49,22
13,82
49,75
13,97
50,29
14,12
50,82
14,27
51,36
14,42
51,90
14,57
52,44
14,72
52,98
14,87
53,54

Vazão máx.
horária
(L/s)
(m³/h)
17,55
63,18
17,84
64,22
18,12
65,23
18,39
66,22
18,66
67,18
18,91
68,09
19,16
68,99
19,40
69,85
19,64
70,69
19,86
71,50
20,08
72,28
20,29
73,06
20,51
73,84
20,73
74,63
20,95
75,43
21,17
76,22
21,40
77,04
21,62
77,84
21,85
78,66
22,08
79,48
22,31
80,30

Vol. de
reserva
(m³)
336,96
342,53
347,90
353,15
358,27
363,14
367,94
372,54
377,02
381,31
385,47
389,63
393,79
398,02
402,30
406,53
410,88
415,17
419,52
423,87
428,29
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Fonte: INCIBRA, 2020.

O Quadro 8 apresenta a projeção da demanda de água para a Zona Rural no
sistema de distribuição.
Quadro 8: Projeção da demanda de água para a Zona Rural de São Miguel do Gostoso

Ano

População
Total

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

4.599
4.592
4.585
4.578
4.572
4.565
4.559
4.553
4.548
4.542
4.537
4.531
4.526
4.520
4.515
4.510
4.504
4.499
4.493
4.487
4.482

Demanda média
(L/s)
8,52
8,50
8,49
8,48
8,47
8,45
8,44
8,43
8,42
8,41
8,40
8,39
8,38
8,37
8,36
8,35
8,34
8,33
8,32
8,31
8,30

(m³/h)
30,66
30,61
30,57
30,52
30,48
30,43
30,39
30,35
30,32
30,28
30,25
30,21
30,17
30,13
30,10
30,07
30,03
29,99
29,95
29,91
29,88

Demanda máx.
diária
(L/s)
(m³/h)
10,22
36,79
10,20
36,74
10,19
36,68
10,17
36,62
10,16
36,58
10,14
36,52
10,13
36,47
10,12
36,42
10,11
36,38
10,09
36,34
10,08
36,30
10,07
36,25
10,06
36,21
10,04
36,16
10,03
36,12
10,02
36,08
10,01
36,03
10,00
35,99
9,98
35,94
9,97
35,90
9,96
35,86

Vazão máx.
horária
(L/s)
(m³/h)
15,33
55,19
15,31
55,10
15,28
55,02
15,26
54,94
15,24
54,86
15,22
54,78
15,20
54,71
15,18
54,64
15,16
54,58
15,14
54,50
15,12
54,44
15,10
54,37
15,09
54,31
15,07
54,24
15,05
54,18
15,03
54,12
15,01
54,05
15,00
53,99
14,98
53,92
14,96
53,84
14,94
53,78

Vol. de
reserva
(m³)
294,34
293,89
293,44
292,99
292,61
292,16
291,78
291,39
291,07
290,69
290,37
289,98
289,66
289,28
288,96
288,64
288,26
287,94
287,55
287,17
286,85

Fonte: INCIBRA, 2020.

O Quadro 9 apresenta a projeção da demanda de água para a Zona Rural no
sistema de distribuição.
Quadro 9: Projeção da demanda de água, incluindo a população flutuante, no município de São
Miguel do Gostoso

Ano
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

População
Total
13.313
13.421
13.525
13.626
13.726
13.820
13.912

Demanda média
(L/s)
24,65
24,85
25,05
25,23
25,42
25,59
25,76

(m³/h)
88,75
89,47
90,17
90,84
91,51
92,13
92,75

Demanda máx.
diária
(L/s)
(m³/h)
29,58
106,50
29,82
107,37
30,06
108,20
30,28
109,01
30,50
109,81
30,71
110,56
30,92
111,30

Vazão máx.
horária
(L/s)
(m³/h)
44,38
159,76
44,74
161,05
45,08
162,30
45,42
163,51
45,75
164,71
46,07
165,84
46,37
166,94

Vol. de
reserva
(m³)
852,03
858,94
865,60
872,06
878,46
884,48
890,37
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População
Total

Ano
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

14.002
14.089
14.171
14.252
14.332
14.413
14.494
14.578
14.660
14.744
14.827
14.911
14.995
15.081

Demanda média
(L/s)
25,93
26,09
26,24
26,39
26,54
26,69
26,84
27,00
27,15
27,30
27,46
27,61
27,77
27,93

(m³/h)
93,35
93,93
94,47
95,01
95,55
96,09
96,63
97,19
97,73
98,29
98,85
99,41
99,97
100,54

Demanda máx.
diária
(L/s)
(m³/h)
31,12
112,02
31,31
112,71
31,49
113,37
31,67
114,02
31,85
114,66
32,03
115,30
32,21
115,95
32,40
116,62
32,58
117,28
32,76
117,95
32,95
118,62
33,14
119,29
33,32
119,96
33,51
120,65

Vazão máx.
horária
(L/s)
(m³/h)
46,67
168,02
46,96
169,07
47,24
170,05
47,51
171,02
47,77
171,98
48,04
172,96
48,31
173,93
48,59
174,94
48,87
175,92
49,15
176,93
49,42
177,92
49,70
178,93
49,98
179,94
50,27
180,97

Vol. de
reserva
(m³)
896,13
901,70
906,94
912,13
917,25
922,43
927,62
932,99
938,24
943,62
948,93
954,30
959,68
965,18

Fonte: INCIBRA, 2020.

De acordo com o Diagnóstico elaborado, não existem dados quanto ao índice de
perdas de água em São Miguel do Gostoso. Diante disso, não foi possível projetar as
demandas de água para posterior cálculo de reservação, levando em consideração as
perdas de água.
4.3.3.

Descrição dos principais mananciais passíveis de utilização para o
abastecimento de água
Em São Miguel do Gostoso, o abastecimento é feito através de manancial

subterrâneo, sendo explorado por poços tubulares, ou seja, a água é captada do aquífero
denominado artesiano ou confinado, localizado abaixo do lençol freático, entre duas
camadas impermeáveis e sujeitas a uma pressão maior que a atmosférica. Os aquíferos
explorados são o Dunas, Barreiras e Jandaíra.
O Aquífero Dunas apresenta-se livre/poroso intergranular composto por areias finas
e médias que indicam elevada condutividade hidráulica e porosidade específica, embora
ocorram mais concentradas na faixa mais litorânea. Em função da contaminação da água
por nitrato/bactérias (provavelmente oriundos de fossas na Zona Urbana e vizinhanças),
os poços se tornaram inoperantes. O aquífero Dunas (que ocorre no extremo
norte/nordeste do município) deve receber e transferir águas de chuva, que devem
favorecer a recarga do aquífero Barreiras subjacente, destacando a estudar
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detalhadamente os processos de drenagem e os riscos de contaminação do Aquífero
Barreiras pelas águas já contaminadas do Aquífero Dunas (FILHO, DINIZ; MELO,
2018).
O Aquífero Barreiras apresenta-se confinado, semiconfinado e livre em algumas
áreas com uma taxa de recarga elevada (superior a 10%). Os poços construídos mostram
capacidades máximas de vazão variando entre 5 a 100 m³/h, com águas de excelente
qualidade química, com baixos teores de sódio e podendo ser utilizada praticamente para
todos os fins, e variam de 200 a 130 metros a sua profundidade (SEMARH, 2008). A
salinidade das águas varia de baixa/média (Sólidos Totais Dissolvidos entre 95 e 675
mg/L, média de 354,8 mg/L), e a Dureza varia de 25,9 a 408,4 mg/L CaCO3 (média de
204,5 mg/L CaCO3), sendo classificadas como águas muito duras (FILHO, DINIZ;
MELO, 2018).
O Aquífero Jandaíra possui caráter cárstico-fissural e aflora no setor sudoeste do
município, e no restante da área ocorre subjacente ao Aquífero Barreiras. O único poço
que penetra totalmente o aquífero registra espessura da ordem de 170 metros, embora não
se hajam dados sobre as espessuras saturadas. A salinidade das águas varia de média/alta
(Sólidos Totais Dissolvidos entre 622,56 mg/L e 2249,69 mg/L, média de 1192,44 mg/L),
e Dureza variando de 219,51 e 1652,16 mg/L CaCO3 (média de 747,13 mg/L CaCO3),
sendo classificadas como águas muito duras (FILHO, DINIZ; MELO, 2018).
O sistema de abastecimento de água da Sede de São Miguel do Gostoso é explorado
por 11 poços tubulares, localizados próximos de residências ou até mesmo no interior
destas, bem como nos canteiros centrais das vias.
Com uma vazão média de produção de 10 m³/h, se for considerado 24h/dia de
captação em todos os 11 poços em funcionamento, tem-se a capacidade de entregar
79.200 m³/mês, valor bem superior ao demandado atualmente na Zona Urbana de São
Miguel do Gostoso que é de 18.589,50 m³/mês (considerando a população de 4.131
habitantes relativa ao último censo do IBGE (2010)).
4.3.4. Definição das alternativas de manancial
Os mananciais superficiais inseridos nos domínios da Faixa Litorânea Norte de
Escoamento Difuso, em São Miguel do Gostoso, não possuem viabilidade quantitativa
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(disponibilidade hídrica) para o abastecimento de água do município, dentro do horizonte
de planejamento e vazões disponíveis regularizadas (CPRM, 2005).
4.3.5.

Definição de alternativas técnicas de engenharia para atendimento da
demanda calculada
Para que seja possível suprir a demanda de água no município de São Miguel do

Gostoso, assim como realizar as melhorias previstas frente a realidade exposta no
Diagnóstico, serão necessárias intervenções técnicas de engenharia. Neste sentido,
estabeleceram-se alternativas técnicas planejadas para horizontes de curto, médio e longo
prazo, os quais têm seus prazos definidos em: curto prazo até 7 anos, médio prazo até 13
anos e longo prazo até 20 anos, como já citado anteriormente no item 2.2.
Partindo do abordado no Diagnóstico, visto que a cobertura do sistema não atinge
a totalidade da Zona Urbana do município, serão propostas ações que busquem a
universalização do sistema de abastecimento de água, aumentando assim os índices da
cobertura das residências a serem atendidas pelo serviço de distribuição, chegando a
100%.
É necessário um aumento da rede de distribuição de água na Zona Urbana do
município e nas comunidades rurais, bem como o aumento do número de ligações. Está
prevista também estudos de viabilidade técnica, para conferir a construção ou restauração
dos reservatórios da Zona Urbana e Zona Rural, e manutenção do reservatório já existente
na Zona Urbana, assim como garantir as manutenções estruturais, hidráulicas e
eletromecânicas.
Não existem dados quanto ao índice de perdas de água no município. Mas, partindo
do princípio da existência das perdas, principalmente por vazamentos em trechos das
tubulações, prevê-se a implantação de um Programa de Controle Permanente de Perdas,
objetivando a redução das perdas atuais e futuras. Para que este programa seja viabilizado
é necessário, inicialmente, a realização de um cadastro da rede existente ou de uma nova
rede, a partir deste cadastro será possível identificar os elementos do sistema que estão
deteriorados, bem como substituir as tubulações antigas, equipamentos eletromecânicos,
etc. Em continuidade é necessária uma setorização do sistema e implantação de unidades
operativas de controle, para que se possa ter um maior controle e identificação de perdas.
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A modernização do sistema também é necessária para atender a ampliação,
incluindo a troca/implantação de novos dispositivos de micro e macromedição, válvulas
reguladoras de pressão, melhorias no sistema de tratamento da água distribuída, bem
como melhorias no monitoramento das análises de qualidade da água.
As localidades Rurais atualmente abastecidas por meios emergenciais (carrospipa) e alternativos (poços, barreiros, cisternas, etc.) deverão ter melhorias operacionais
e de infraestrutura em seus sistemas, por exemplo, a adequação dos sistemas existentes
através da recuperação de infraestruturas, assim como a implantação de novos sistemas,
utilizando para isso a instalação Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água
(SSAA), existindo a possibilidade de uso das seguintes tecnologias: Poços (construção de
novos ou manutenção dos já existentes), Barragens. Também serão incluídos a
capacitação dos operadores do sistema de abastecimento de cada comunidade, realização
do cadastro do sistema existente, programa de Controle Permanente de Perdas.
Estes sistemas de melhorias serão melhor detalhados no Produto E, no qual são
apresentados os Programas, Projetos e Ações propostas.
Muitos dos sistemas de abastecimento alternativos carecem de tratamento
adequado da água, assim, conforme abordado, devem ser realizadas melhorias nos
tratamentos aplicados na Zona Rural, como a implantação emergencial do processo de
desinfecção da água nestas áreas, podendo ser utilizado o sistema de cloração
simplificada. Quanto as águas salobras de poços tubulares, estão previstas implantações
de sistemas de tratamento de água, como o sistema de dessalinização.
Vale ressaltar, que cabe à Administração Municipal regularizar estas áreas no que
se refere à prestação dos serviços de abastecimento de água, com vistas a universalização
dos serviços de saneamento básico e cumprimento dos parâmetros normativos da Portaria
de Consolidação nº 5/2017.
4.3.6. Eventos de emergência e contingência
As ações relativas aos eventos de emergência e contingência têm o objetivo de
assegurar a continuidade dos processos e atendimento dos serviços de abastecimento de
água existentes. Estas ações visam também acelerar a retomada e a normalidade em caso
de sinistros de qualquer natureza relativa aos serviços de abastecimento de água do
município de São Miguel do Gostoso-RN.
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No Quadro 10 estão os principais eventos de emergência, suas causas e as principais
respostas as situações críticas possíveis para o abastecimento de água, para a Zona
Urbana.
Quadro 10: Ações emergenciais do Sistema de Abastecimento de Água – Zona Urbana
Ocorrência
Origem
Plano de Contingência

Interrupção do
fornecimento
de água

-Colapso do sistema devido à estiagem
prolongada;
-Interrupção no fornecimento de energia
elétrica nas instalações de produção de
água;
-Qualidade inadequada da água dos
mananciais;
-Rompimento de redes e linhas de
adutoras de água tratada;
-Equipamento eletromecânico/estrutura
danificada.

-Registro do evento;
-Verificação e adequação de
plano de ação às características
da ocorrência;
-Implantação de abastecimento
emergencial;
-Comunicação às autoridades e
população;
-Controle de água disponível
nos reservatórios;
-Reparo
das
instalações
danificadas;
-Implementação de rodízio de
abastecimento
ou
abastecimento emergencial.

Fonte: INCIBRA, 2020.

No Quadro 11 estão os principais eventos de emergência, suas causas e as
principais respostas as situações críticas possíveis para o abastecimento de água, para a
Zona Rural:
Quadro 11: Ações emergenciais do Sistema de Abastecimento de Água – Zona Rural

Ocorrência

Falta de água
generalizada

Origem
-Pouca disponibilidade hídrica devido à
estiagem prolongada;
-Interrupção prolongada no fornecimento
de energia elétrica nas instalações de
produção de água;
-Paralisação de funcionamento em
dessalinizadores,
motivada
pela
danificação no conjunto motor-bomba,
membranas e entre outros sistemas
integrantes.
-Equipamento eletromecânico/estrutura
danificada;
-Rompimento de redes e linhas de
adutoras de água tratada;
-Qualidade inadequada da água dos
mananciais.

Plano de Contingência
-Registro do evento;
-Verificação e correção do
problema para reestabelecer o
fornecimento de energia;
- Manutenção corretiva, com
reparo ou substituições dos
equipamentos danificados.
-Comunicação às autoridades e
população;
-Reparo
das
instalações
danificadas;
-Implantação de abastecimento
emergencial.
-Implementação de rodízio de
abastecimento.

Fonte: INCIBRA, 2020.
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5. IFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
A atual infraestrutura de esgotamento sanitário do município de São Miguel do
Gostoso conta com um sistema público coletivo da Zona Urbana em funcionamento, o
qual atende grande parcela da sua população urbana. As comunidades rurais não são
atendidas por este sistema e, portanto, a população residente nessa região adota soluções
individuais para o esgotamento sanitário, sendo sua maioria constituído por fossas
rudimentares.
5.1. ANÁLISE SOWT – ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Na Tabela 13 é apresentada a análise SWOT para o esgotamento sanitário da Zona
Urbana do município, estando expressas as forças e fraquezas (ambiente interno),
oportunidades e ameaças (ambiente externo) identificadas.
Tabela 13: Análise SWOT – Esgotamento Sanitário na Zona Urbana

FORÇAS

FRAQUEZAS

O município não possui Plano Diretor de
Esgotamento Sanitário.
Falta de tarifação sobre a prestação de serviço do
Atendimento de 97% da população urbana.
SES de São Miguel do Gostoso.
Existência da Estação de Tratamento de
Existência de ligações clandestinas.
Esgotos.
Apresenta rede coletora.

Existência de Projeto da rede da Bacia D.

Ausência de análises do efluente tratado.

O município possui Plano Diretor
Participativo.

Não há indicadores operacionais, econômicos,
financeiros, administrativos e de qualidade.
Existência de pontos de extravasamento.
Falta de dispositivo para remoção de areia nas
EEE.
Cadastro das residências aptas a receber ligação
social desatualizado.
População não atendida faz destinação
inadequada do esgoto e águas cinzas.
Interferência entre os sistemas de drenagem e
esgotamento sanitário.

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

Criar política tarifária sob o serviço de
esgotamento sanitário.

Contaminação do solo, águas subterrâneas e
corpos hídricos.
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Expansão da rede para a Bacia D.
Obtenção de recursos federais e estaduais
para obras de melhorias.
Elaboração do Plano Diretor de
Esgotamento Sanitário.

Aumento dos casos de doenças por vias hídricas.
Proliferação de vetores de doenças.

Adequação das EEE.
Atualização do Cadastro das residências
aptas a receber ligação social.
Fonte: INCIBRA, 2020.

As fraquezas foram identificadas e examinadas de maneira isolada para que seja
possível anular os problemas que as ocasionam, os quais podem, ou não, estarem
relacionados. Dessa forma podem ser apontados métodos para correção ou que possam
minimizar seus efeitos, de modo que se tornem forças relevantes do sistema.
Entre as fraquezas apontadas estão a falta de tarifação sobre a prestação de serviço,
o que implica em carências operacionais. Outra fraqueza que pode ser apontada é a
existência de ligações clandestinas na rede, o que, segundo foi relatado durante o evento
setorial, ocasionou a ocorrência de pontos de extravasamento de esgoto nas ruas. Esse
extravasamento pode causar a deterioração do solo e da água, contribuindo com a
proliferação de inúmeras doenças parasitárias e infecciosas, acarretando riscos potenciais
à saúde da população e proteção do meio ambiente.
Outra fraqueza identificada durante a elaboração do Diagnóstico foi a ausência de
indicadores operacionais, econômicos, financeiros, administrativos e de qualidade devido
ao pouco tempo de operação, o que dificulta organização do sistema de coleta,
manutenção ou mesmo o auxílio na elaboração de outros projetos de melhorias ao
sistema.
Também se identificou como uma fraqueza do município a ausência de dispositivo
para remoção de areia nas Estações Elevatórias de Esgoto (EEE). A ausência ou
ineficiência desta etapa pode favorecer ao acúmulo destes sólidos grosseiros, bem como
de material inerte e abrasivo nas tubulações e demais unidades da EEE, o que aumenta a
demanda por manutenção do sistema, ou, dependendo do tipo de manutenção que é feita,
reduz a vida útil do sistema.
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Além das fraquezas já supracitadas também foram levantadas durante o
Diagnóstico as seguintes problemáticas: inexistência de um plano diretor de esgotamento
sanitário, ausência de análises do efluente tratado, cadastro das residências aptas a receber
ligação social desatualizado, população não atendida pelo sistema faz destinação
inadequada do esgoto e águas cinzas e interferência entre os sistemas de drenagem e
esgotamento sanitário. Tais fraquezas podem causar as mais diversas consequências,
desde contaminação do solo e água da região, trazer dificuldades operacionais ao sistema,
fomentar a proliferação de doenças, até reduzir a eficiência do sistema.
Em contrapartida a esta realidade, também podem ser identificadas as forças do
sistema, as quais representam as vantagens já existentes. Conforme apresentado na Tabela
13, as forças encontradas no sistema de esgotamento sanitário do município consistem na
presença da rede coletora, o atendimento de 97% da população urbana, a existência do
Projeto da rede da Bacia D, existência da Estação de Tratamento de Esgotos e a existência
de um Plano Diretor Participativo. Estes são fatores positivos que, mediante a correção
das fraquezas, podem garantir uma boa qualidade de funcionamento do sistema.
Os fatores externos exercem uma forte influência sobre o sistema de esgotamento
sanitário, assim foram identificadas as ameaças mais prováveis que podem comprometer
o seu adequado funcionamento. As principais ameaças identificadas, tendo como base
informações do Diagnóstico, foram: a contaminação do solo, águas subterrâneas
superficiais, o aumento dos casos de doenças por vias hídricas e a proliferação de vetores
de doenças
Em contrapartida, outros fatores externos também podem influenciar
positivamente o sistema, caracterizando assim, as oportunidades. Em pesquisas e
planejamentos realizados durante a fase de diagnóstico foram identificadas seis
oportunidades que provêm melhorias ao sistema atual, bem como fonte de recursos para
construção de novas e necessárias infraestruturas, sendo estas a possibilidade de se criar
política tarifária sob o serviço de esgotamento sanitário, as possibilidades de expansão da
rede para a Bacia D, obtenção de recursos federais e estaduais para obras de melhorias,
elaboração do Plano Diretor de Esgotamento Sanitário, adequação das EEE e de
atualização do Cadastro das residências aptas a receber ligação social.

75

PRODUTO D: RELATÓRIO DA PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Na Tabela 14 é apresentada a análise SWOT para o sistema de esgotamento
sanitário da Zona Rural do município, para o qual foram identificados fatores externos e
internos, que influenciam positivamente ou negativamente o sistema. A maioria dos
pontos abordados não são os mesmo da Zona Urbana, visto que se tratam de realidades
distintas.
Tabela 14: Análise SWOT – Esgotamento Sanitário na Zona Rural

FORÇAS

FRAQUEZAS
Ausência de rede coletora de esgoto
Ausência de tratamento dos esgotos
gerados
Destinação inadequada do esgoto em
fossas rudimentares
Lançamento de esgoto diretamente no
solo e em corpos d’água
Destinação inadequada das águas
cinzas
Inexistência do serviço de esgotamento
das fossas
Ausência de controle e fiscalização na
implantação de soluções individuais
Ausência de banheiros em parte dos
domicílios

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

Obtenção de recursos federais e estaduais para obras
de implantação e universalização dos serviços

Contaminação do solo, águas
subterrâneas e águas superficiais

Criar política tarifária sob o serviço de esgotamento
sanitário

Aumento dos casos de doenças por
vias hídricas

Captação de recursos para construção de banheiros
sanitariamente adequados

Proliferação de vetores de doenças

Implementar esgotamento das fossas com
periodicidade adequada
Criar faturamento com a implantação da rede
Fonte: INCIBRA, 2020.

As principais fraquezas identificadas foram: ausência de rede coletora de esgoto,
ausência de tratamento, destinação inadequada do esgoto em fossas rudimentares,
lançamento de esgoto diretamente no solo e em corpos d’água, destinação inadequada das
águas cinzas, inexistência do serviço de esgotamento das fossas, ausência de controle e
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fiscalização na implantação de soluções individuais e ausência de banheiros em parte dos
domicílios. Estes fatores integram condições inadequadas identificadas na Zona Rural do
município para com o manejo dos efluentes.
Não foram identificadas forças do sistema existente na Zona Rural, sendo este
totalmente inadequado, não apresentando conformidades básicas com as exigências
técnicas e sanitárias.
No que tange os parâmetros externos que influenciam o sistema de esgotamento
sanitário foram apontadas ameaças e oportunidades. Entre as ameaças ao sistema foram
identificados pontos semelhantes ao da Zona Urbana, sendo estes a contaminação do solo,
das águas subterrâneas e dos corpos hídricos, o aumento dos casos de doenças por vias
hídricas e a proliferação de vetores causadores de doenças.
Por outro lado, para esta situação, podem ser encontradas oportunidades, as quais
foram destacadas: possibilidade de obtenção de recursos federais e estaduais para obras
de implantação e universalização dos serviços, criar política tarifária sob o serviço de
esgotamento sanitário, captação de recursos para construção de banheiros sanitariamente
adequados, implementar esgotamento das fossas com periodicidade adequada e criar
faturamento com a implantação da rede.
5.2. CENÁRIOS, OBJETIVOS E METAS – ESGOTAMENTO SANITÁRIO
No Quadro 12 e Quadro 13 são apresentadas uma relação entre metas, objetivos,
prazos e prioridades para a Zona Urbana e Zona Rural.
Os prazos de atendimento foram divididos em curto, médio e longo prazo, assim as
iniciativas de curto prazo devem completar 100% de seu objetivo e manter estes
resultados a longo prazo através de manutenção e revisão dos sistemas. Assim como as
ações de médio prazo, que atingem 100% de conclusão neste prazo, mas deve manter a
qualidade dos sistemas de atendimento a longo prazo.
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Quadro 12: Cenários, objetivos e metas – Esgotamento Sanitário – Zona Urbana

Metas
Aumento do índice de
cobertura do sistema
de esgotamento
sanitário na Zona
Urbana
Tarifação sobre os
serviços do SES de
São Miguel do
Gostoso Sede
Aumento do índice de
tratamento do esgoto
coletado
Aumento do
percentual de ligações
ativas
Redução do
percentual da
população urbana
com solução
individual inadequada
Implantação de
dispositivo de
remoção de areia para
Estação Elevatória de
Esgoto
Adequação Estação
Elevatória de Esgoto

Índices Atuais

Objetivo

Imediato

Prazos de atendimento
Curto
Médio
Longo

Prioridades

2020-2023

Até 2027

Até 2032

Até 2040

96%

1. Melhoria e ampliação do sistema de
esgotamento sanitário da Zona Urbana, com
estações elevatórias de esgoto e Estação de
Tratamento de Esgoto

100%

100%

100%

100%

1

0%

2. Implantar sistema de regulação e tarifação
sob os serviços prestados

0%

100%

100%

100%

1

100%

3. Manutenção da Operação e melhoria
constante da Estação de Tratamento de
Esgoto

100%

100%

100%

100%

1

4. Ampliação das ligações ativas de esgoto

100%

100%

100%

100%

1

-

4%

5. Diminuição da porcentagem, com aumento
das residências com solução adequada

0%

0%

0%

0%

1

0%

6.Implantação de unidades para remoção de
areia nas 4 EEE já executadas

25%

50%

100%

100%

3

-

7. Adequar as EEE de modo a atender às
demandas das populações que ocupam seu

100%

100%

100%

100%

3
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Metas

Monitoramento do
efluente tratado pela
ETE
Implantar o serviço
público de
esgotamento das
fossas
Extinguir as ligações
Clandestinas
Atualização de
cadastro das
residências aptas a
receber a ligação
social
Avaliação de
Indicadores
operacionais,
econômicos,
financeiros,
administrativos e de
qualidade
Implantação de
sistema de Reuso do
Efluente Tratado

Índices Atuais

0%

Objetivo
entorno quanto ao odor e proliferação de
insetos
8. Implementar rotina de análises para
controle da qualidade do efluente tratado na
ETE

Imediato

Prazos de atendimento
Curto
Médio
Longo

Prioridades

2020-2023

Até 2027

Até 2032

Até 2040

100%

100%

100%

100%

1

0%

9. Implantar programa público de coleta e
disposição final adequada para esgotamento
das fossas no município

100%

100%

100%

100%

1

Existência de
ligações
clandestinas

10. Extinguir a presença de ligações
clandestinas na rede de esgoto através da
fiscalização e medidas para inibir a
realização dessas ligações.

20%

50%

80%

100%

2

Cadastros
11. Atualizar cadastro das residências aptas a
desatualizado receber ligações sociais

100%

100%

100%

100%

3

Inexistentes

12.Obter indicadores a partir da estruturação
das informações e dados acerca do SES.

100%

100%

100%

100%

1

0%

13. Implementar o reuso do efluente tratado
na ETE da sede municipal.

0%

40%

80%

100%

3
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Fonte: INCIBRA, 2020.
Prioridade 1: Início das ações em no máximo 2 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico.
Prioridade 2: Início das ações em no máximo 3 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico.
Prioridade 3: Início das ações em no máximo 6 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfic
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Quadro 13 - Cenários, objetivos e metas – Esgotamento Sanitário – Zona Rural

Metas
Aumento do
percentual da
população com
soluções individuais
(fossa séptica) na
Zona Rural
Aumento do
percentual de
Residências com
banheiros
Implantação de
Sistema Coletivo de
esgotamento na
Zona Rural
Implantação de
Serviço público de
esgotamento das
fossas
Controle e
fiscalização na
implantação de
soluções individuais
Implantação de
Sistema de Reuso
das Águas Cinzas

Índices Atuais

Objetivo

Existência de fossas 1. Construção de sistemas de tratamento
rudimentares
simplificados adequados a Zona Rural

Imediato

Prazos de atendimento
Curto
Médio
Longo

2020-2023

Até 2027 Até 2032 Até 2040

Prioridades

50%

80%

100%

100%

1

Existência de
residências sem
banheiros

3.Construção de banheiros em todos os
domicílios que não dispõe dessa infraestrutura
básica

50%

100%

100%

100%

2

0%

4. Analisar viabilidade e implantação de
sistemas coletivos nas comunidades mais
adensadas

20%

50%

80%

100%

1

0%

5. Implantar programa público de coleta e
disposição final adequada para esgotamento das
fossas no município

100%

100%

100%

100%

1

Inexistente

6. Fiscalizar a construção dos sistemas para que
atendam as condições de projeto

100%

100%

100%

100%

1

0%

7. Implementar o reuso das águas cinzas nas
comunidades rurais

25%

50%

75%

100%

3

81

PRODUTO D: RELATÓRIO DA PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Metas
Tarifação sobre os
serviços de
esgotamento
sanitário

Índices Atuais

0%

Objetivo

8. Implantar sistema de regulação e tarifação sob
os serviços prestados

Imediato

Prazos de atendimento
Curto
Médio
Longo

2020-2023

Até 2027 Até 2032 Até 2040

0%

100%

100%

100%

Prioridades

1

Fonte: INCIBRA, 2020.
Prioridade 1: Início das ações em no máximo 2 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico.
Prioridade 2: Início das ações em no máximo 3 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico.
Prioridade 3: Início das ações em no máximo 6 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico.
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5.3.

PROJEÇÃO

DE

DEMANDAS

E

PROSPECTIVAS

TÉCNICAS

–

ESGOTAMENTO SANITÁRIO
5.3.1. Análise das alternativas de gestão e prestação de serviços
Os Sistemas de Esgotamento Sanitário e a gestão e prestação de serviços dos
mesmos devem buscar o atendimento universal de coleta, transporte, tratamento e
disposição final adequados dos esgotos sanitários. Além disso, devem considerar e
respeitar os dispostos na Lei nº 11.445/2007 e Decreto nº 7.217/2010. O intuito deste
capítulo é realizar uma análise das alternativas de gestão e prestação dos serviços e
subsidiar o poder público, nas possibilidades de que dispõe o município, para a prestação
dos serviços de saneamento, especificamente o Esgotamento Sanitário, através de uma
avaliação objetiva das possibilidades aqui dispostas.
A legislação atual que trata da prestação dos serviços de saneamento básico no
país estabelece a possibilidade institucional de prestação dos serviços de esgotamento
sanitário através das seguintes modalidades:
•

Prestação direta, através do Poder Público Municipal ou por meio de

Departamento, Autarquia ou Empresa Municipal dos serviços de esgotamento
sanitário – conforme aborda Peixoto (1994), a personalidade jurídica desses órgãos se
confunde com a da esfera de poder público que os acolhe, mantendo as prerrogativas
próprias do poder público, abrigando tanto o exercício da titularidade como da prestação
de serviço. Neste tipo de serviço não há autonomia financeira ou patrimonial, assim,
consoante com o levantado por Heller, Coutinho e Mingot (2006), os serviços participam
do sistema de “caixa único” e os orçamentos não vinculam as receitas tarifárias
exclusivamente aos serviços.
•

Prestação indireta, mediante delegação por meio de concessão, permissão ou

autorização – conforme abordado por Mello (1968) a administração indireta (serviços
descentralizados) confere maior eficiência técnica, atribui maior celeridade aos serviços,
promove a atuação racional e menos onerosa, gestão superior e democrática, atribuindo a
gestão aos destinatários da ação administrativa, em qualquer hipótese, o que a
Administração Pública realiza através dela é o efetivo descongestionamento de funções
que lhes cabem, na suposição de que este é um procedimento hábil para colimar os fins
acenados.
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Gestão associada – consiste em uma cooperação federativa para o planejamento,

regulação, fiscalização ou prestação de serviços que demandam ou recomendem o
envolvimento de mais de um ente federativo. Este tipo de prestação de serviços ocorre
por meio de convênios de cooperação e consórcios públicos os quais são definidos por
um contrato de programa. A redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998
prevê que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio
de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados,
autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou
parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços
transferidos. Machado (2014) relata que quando ocorre por meio de consórcios públicos,
em geral, apresenta as seguintes vantagens: estabilidade, contrato verdadeiro entre as
partes, admissão de cláusula de permanência obrigatória e de sanções por inadimplência,
maior enquadramento legal, possibilidade de gestão integrada, existência de lei
específica. Este mesmo autor cita como desvantagens: necessidade de intervenção
legislativa, maior formalidade, novo instrumento (falta de tradição). No que tange o
convênio de cooperação, Machado (2014) relata que as suas principais características
consistem em: comunhão de objetivos institucionais comuns, competências institucionais
comuns aos conveniados, convergência de objetivos e resultados, mútua colaboração,
vontades não-antagônicas, natureza precária, inadmissibilidade de cláusula de
permanência obrigatória e de sanções por inadimplência.
Atualmente, a responsabilidade pela prestação do serviço de esgotamento
sanitário do município é incerta, pois existe interesse, por parte do Município, em
conceder a prestação desses serviços à Companhia Estadual de Águas e Esgotos, e o
Sistema Autônomo de Águas e Esgotos (SAAE) do município não possui corpo técnico
especializado para tal prestação de serviços. Com isso, segundo informações prestadas
pelo município, atualmente atuam nessa prestação de serviço dois funcionários cedidos
pela CAERN, quatro funcionários contratados pela A GASPAR e todas as secretarias
estão ajudando com suas expertises a operar o sistema, realizar os serviços de manutenção
e controle da rede coletora existente.
De acordo com informações levantadas no Diagnóstico Técnico-Participativo,
aproximadamente 96% da população da Zona Urbana é atendida com os Sistemas de
Esgotamento Sanitário. Foram projetadas 1.560 ligações, calculadas com base em
28.392,96 metros da rede coletora e a relação entre a extensão total de rede de distribuição
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e o nº de ligações de esgoto, que é de 19,47m/ligação (CAERN, 2014) e foram estimados
um volume de 40.072,32 m³/mês para a população de final de plano do projeto, levando
em conta as infiltrações na rede.
O sistema conta com coleta, tratamento e disposição final do tipo infiltração no
solo, conforme descrito no Diagnóstico Técnico-Participativo deste Plano.
A parcela da população da Zona Urbana que não é atendida pelo sistema bem
como a população da Zona Rural, utiliza soluções individuais, caracterizadas em sua
maioria por fossas rudimentares. A Prefeitura Municipal é a responsável pelo
esgotamento das fossas, porém, conforme levantado no Diagnóstico, tal serviço não está
sendo prestado atualmente.
Avaliando-se o sistema atual do município, sob gestão da Prefeitura Municipal, e
sabendo-se que existe interesse por parte deste em conceder a prestação de serviços à
CAERN, verifica-se que a mesma possui um melhor controle e gerenciamento da coleta,
transporte, tratamento e destino final dos esgotos sanitários bem como uma estrutura
organizacional e operacional voltada para tal serviço nos municípios. O sistema atual
existente na Zona Urbana não possui gerenciamento sustentável e na Zona Rural não
possui infraestrutura nem gerenciamento sustentável, bem como não é ambientalmente
adequado.
A CAERN é uma empresa de economia mista, integrante da administração
indireta do Estado do Rio Grande no Norte, característica que confere, conforme
abordado anteriormente, maior eficiência técnica, celeridade aos serviços, atuação
racional, democracia de acesso etc.
Avaliando as características dos sistemas praticados em outros municípios é
possível afirmar que os sistemas atualmente sob gestão da CAERN possuem um melhor
controle e gerenciamento da coleta, transporte, tratamento dos efluentes sanitários em
comparação com o sistema atualmente praticado em São Miguel do Gostoso. Assim,
sugere-se que haja contrato de concessão de prestação de serviço com a CAERN para
atender adequadamente esta demanda.
Logo, conclui-se que, a alternativa de gestão e prestação dos serviços de
esgotamento sanitário mais adequada para a Zona Urbana, no momento, em São Miguel
do Gostoso, é que estes serviços sejam prestados pela CAERN, através prestação indireta
por meio de concessão, permissão ou autorização. Com relação a Zona Rural sugere-se
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que o município deve assumir a gestão dos serviços de esgotamento sanitário através da
implantação de um sistema viável e sustentável economicamente e ambientalmente,
buscando o atendimento de 100% da população rural.
5.3.2. Projeção da vazão anual de esgoto
A partir da projeção populacional calculada no item 2.3.1 deste relatório foi
possível calcular uma projeção da demanda anual de água para o município bem como a
produção e demanda de esgoto. Utilizou-se um coeficiente de retorno água/esgoto de
C=0,8 previsto em norma para o cálculo da demanda de esgoto. Nas tabelas a seguir têmse a projeção da vazão de esgoto para os próximos 20 anos para a Zona Urbana, para a
Zona Rural, para a população flutuante e para a população total.
Tabela 15: Projeção da demanda de esgoto para a Zona Urbana

Ano

População

Demanda média - Esgoto

Demanda máx. diária - Esgoto

Urbana

(L/s)

(m³/h)

(L/s)

(m³/h)

2020

5.265

7,80

28,08

9,36

33,70

2021

5.352

7,93

28,54

9,51

34,25

2022

5.436

8,05

28,99

9,66

34,79

2023

5.518

8,17

29,43

9,81

35,32

2024

5.598

8,29

29,86

9,95

35,83

2025

5.674

8,41

30,26

10,09

36,31

2026

5.749

8,52

30,66

10,22

36,79

2027

5.821

8,62

31,05

10,35

37,25

2028

5.891

8,73

31,42

10,47

37,70

2029

5.958

8,83

31,78

10,59

38,13

2030

6.023

8,92

32,12

10,71

38,55

2031

6.088

9,02

32,47

10,82

38,96

2032

6.153

9,12

32,82

10,94

39,38

2033

6.219

9,21

33,17

11,06

39,80

2034

6.286

9,31

33,53

11,18

40,23

2035

6.352

9,41

33,88

11,29

40,65

2036

6.420

9,51

34,24

11,41

41,09

2037

6.487

9,61

34,60

11,53

41,52

2038

6.555

9,71

34,96

11,65

41,95

2039

6.623

9,81

35,32

11,77

42,39
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Ano
2040

População

Demanda média - Esgoto

Demanda máx. diária - Esgoto

Urbana

(L/s)

(m³/h)

(L/s)

(m³/h)

6.692

9,91

35,69

11,90

42,83

Fonte: INCIBRA, 2020.
Tabela 16: Projeção da demanda de esgoto para a Zona Rural

Ano

População

Demanda média - Esgoto

Demanda máx. diária - Esgoto

Rural

(L/s)

(m³/h)

(L/s)

(m³/h)

2020

4.599

6,81

24,53

8,18

29,43

2021

4.592

6,80

24,49

8,16

29,39

2022

4.585

6,79

24,45

8,15

29,34

2023

4.578

6,78

24,42

8,14

29,30

2024

4.572

6,77

24,38

8,13

29,26

2025

4.565

6,76

24,35

8,12

29,22

2026

4.559

6,75

24,31

8,10

29,18

2027

4.553

6,75

24,28

8,09

29,14

2028

4.548

6,74

24,26

8,09

29,11

2029

4.542

6,73

24,22

8,07

29,07

2030

4.537

6,72

24,20

8,07

29,04

2031

4.531

6,71

24,17

8,06

29,00

2032

4.526

6,71

24,14

8,05

28,97

2033

4.520

6,70

24,11

8,04

28,93

2034

4.515

6,69

24,08

8,03

28,90

2035

4.510

6,68

24,05

8,02

28,86

2036

4.504

6,67

24,02

8,01

28,83

2037

4.499

6,67

23,99

8,00

28,79

2038

4.493

6,66

23,96

7,99

28,76

2039

4.487

6,65

23,93

7,98

28,72

2040

4.482

6,64

23,90

7,97

28,68

Fonte: INCIBRA, 2020.

Tabela 17: Projeção da demanda de esgoto para a População Flutuante
Ano

População

Demanda média - Esgoto

Demanda máx. diária - Esgoto

Flutuante

(L/s)

(m³/h)

(L/s)

(m³/h)

2020

3.449

5,11

18,39

6,13

22,07

2021

3.477

5,15

18,54

6,18

22,25

2022

3.504

5,19

18,69

6,23

22,43
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Ano

População

Demanda média - Esgoto

Demanda máx. diária - Esgoto

Flutuante

(L/s)

(m³/h)

(L/s)

(m³/h)

2023

3.530

5,23

18,83

6,28

22,59

2024

3.556

5,27

18,97

6,32

22,76

2025

3.581

5,31

19,10

6,37

22,92

2026

3.604

5,34

19,22

6,41

23,07

2027

3.628

5,37

19,35

6,45

23,22

2028

3.650

5,41

19,47

6,49

23,36

2029

3.671

5,44

19,58

6,53

23,49

2030

3.692

5,47

19,69

6,56

23,63

2031

3.713

5,50

19,80

6,60

23,76

2032

3.734

5,53

19,91

6,64

23,90

2033

3.755

5,56

20,03

6,68

24,03

2034

3.777

5,60

20,14

6,71

24,17

2035

3.798

5,63

20,26

6,75

24,31

2036

3.820

5,66

20,37

6,79

24,45

2037

3.841

5,69

20,49

6,83

24,58

2038

3.863

5,72

20,60

6,87

24,72

2039

3.885

5,76

20,72

6,91

24,86

2040

3.907

5,79

20,84

6,95

25,00

Fonte: INCIBRA, 2020.

Tabela 18: Projeção da demanda de esgoto para a População Total

Ano

População

Demanda média - Esgoto

Demanda máx. diária - Esgoto

Total

(L/s)

(m³/h)

(L/s)

(m³/h)

2020

13.313

14,49

52,17

17,39

62,60

2021

13.421

14,61

52,61

17,54

63,13

2022

13.525

14,73

53,03

17,68

63,64

2023

13.626

19,72

71,00

23,67

85,20

2024

13.726

19,88

71,58

23,86

85,89

2025

13.820

20,04

72,13

24,04

86,56

2026

13.912

20,19

72,67

24,22

87,21

2027

14.002

20,33

73,21

24,40

87,85

2028

14.089

20,47

73,71

24,57

88,45

2029

14.171

20,61

74,20

24,73

89,04

2030

14.252

20,74

74,68

24,89

89,61
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Ano

População

Demanda média - Esgoto

Demanda máx. diária - Esgoto

Total

(L/s)

(m³/h)

(L/s)

(m³/h)

2031

14.332

20,87

75,14

25,05

90,17

2032

14.413

20,99

75,58

25,19

90,69

2033

14.494

21,11

76,01

25,34

91,21

2034

14.578

21,23

76,44

25,48

91,72

2035

14.660

21,35

76,87

25,62

92,24

2036

14.744

21,47

77,30

25,77

92,76

2037

14.827

21,60

77,75

25,92

93,30

2038

14.911

21,72

78,19

26,06

93,82

2039

14.995

21,84

78,63

26,21

94,36

2040

15.081

21,97

79,08

26,36

94,89

Fonte: INCIBRA, 2020.

5.3.3. Previsão de estimativas de carga e concentração de DBO e coliformes fecais
(termotolerantes)
Realizou-se uma estimativa da carga e concentração de DBO e coliformes fecais
(termotolerantes) para um cenário futuro de 20 anos, decorrentes dos esgotos sanitários
gerados, além disso, comparou-se a estimativa desta carga gerada considerando as
alternativas com e sem tratamento dos esgotos.
Para a estimativa da carga de DBO, adotou-se como parâmetro a taxa de 54,0 g
DBO/hab.dia, de acordo com a NBR 12.209:2.011 – Elaboração de projetos hidráulicosanitários de estações de tratamento de esgotos sanitários. Para os coliformes
termotolerantes, Jordão e Pessoa (2009), afirmam que o esgoto doméstico contém cerca
de 106 a 109 NMP/100ml de coliformes termotolerantes, sendo adotado, portanto, o valor
de 106 NMP/100ml para a estimativa da carga dos esgotos, visto que no mínimo será
encontrada esta concentração.
Segundo Von Sperling (1996), as eficiências típicas de remoção de acordo com o
tipo de tratamento adotado estão apresentadas na tabela abaixo:
Tabela 19: Eficiências típicas de remoção de acordo com o tipo de tratamento

Tipo de Tratamento

Eficiência de remoção Típica

Eficiência de remoção
Adotada
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DBO

Coliformes fecais
(termotolerantes)

DBO

Coliformes fecais
(termotolerantes)

Tratamento preliminar

0–5%

0%

2,5%

0%

Tratamento primário

35 – 40 %

30 – 40%

37,5%

35%

Lagoas de estabilização

75 – 85%

90 – 99 %

80%

94,5%

Lodo Ativado

85 – 93 %

60 – 90 %

89%

75%

Reator Biológico

85 – 93 %

60 – 90 %

89%

75%

UASB

60 – 80 %

60 – 90%

70%

75%

Fonte: Adaptado de Von Sperling, 1996.

Para fins de cálculo de carga e concentração de DBO e coliformes termotolerantes
serão consideradas as eficiências médias típica de cada sistema.
A Tabela 21 apresenta as estimativas de concentração de DBO e coliformes fecais
(termotolerantes), bem como a eficiência global de tratamento de cada sistema de
tratamento ao longo dos anos, decorrente dos esgotos sanitários gerados, observando cada
tipo de tratamento e sem tratamento para um horizonte de 20 anos.
A concentração de DBO e Coliformes propícia em cada unidade de tratamento
apresentado na Tabela 20, para este cálculo foram utilizadas as eficiências típicas de
remoção sugeridas por Von Sperling (1996). Estes valores estão expressos em kg/dia
(DBO) e NMP/dia (Coliformes) e foram obtidos a partir da relação entre o efluente sem
ou com tratamento preliminar ou primário, com a eficiência do tratamento de cada
unidade de forma individualizada. Considerando que antes de chegar ao tratamento
secundário o efluente passa por um tratamento preliminar e primário, será utilizado este
valor como base. Apenas no tratamento preliminar o efluente vem sem tratamento.
A Eficiência Global da remoção de DBO e de Coliformes foi obtida a partir da
combinação de eficiências entre as seguintes unidades:
• Combinação 1: Tratamento Preliminar;
• Combinação 2: Tratamento Preliminar + Tratamento Primário;
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• Combinação 3: Tratamento Preliminar + Tratamento Primário + Lagoas de
Estabilização;
• Combinação 4: Tratamento Preliminar + Tratamento Primário + Sistema de Lodo
ativado – (Processo de Lodos Ativados Convencional);
• Combinação 5: Tratamento preliminar + Tratamento Primário + Reator Biológico;
• Combinação 6: Tratamento Preliminar + Tratamento Primário + Reator UASB.
Para o Cálculo da Eficiência Global da combinação de sistemas supracitados foi
utilizada a forma multiplicativa, com base nas frações remanescentes:
E = 1 - [(1-E1) x (1-E2) x (1-E3) x ... x (1-En)]
E = Eficiência de remoção global
E1 = Eficiência na etapa 1
E2 = Eficiência na etapa 2
E3 = Eficiência na etapa 3
...
En = Eficiência na etapa n
Tabela 20: Eficiência de Remoção adotada para as combinações de tratamento

Combinações de
Tratamento

Eficiência de remoção Adotada da
Combinação
DBO

Coliformes fecais
(termotolerantes)

Combinação 1:

2,5%

0%

Combinação 2:

39,1%

35%

Combinação 3:

87,8%

96,4%

Combinação 4:

93,3%

83,75%

Combinação 5:

93,3%

83,75%

Combinação 6:

81,7%

83,75%

Fonte: INCIBRA, 2020.

Ressalta-se que essa análise foi feita considerando a situação mais crítica que o
município poderia apresentar, ou seja, uma situação em que a população flutuante
também é considerada demandando os sistemas de tratamento. Por tanto, as tabelas
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apresentadas a seguir consideram a população urbana e população flutuante
conjuntamente.
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Tabela 21: Estimativa de carga e concentração de DBO e Coliformes fecais (termotolerantes) - Urbano

Ano

Populaç Volume médio
de esgoto
ão
(L/dia)
Urbana
+
Flutuan
te
(L/dia)

Sem tratamento

DBO
Coliformes
(kg/dia) (NMP/dia)

Combinação 1: Tratamento Preliminar

DBO
(kg/dia)

Coliformes
(NMP/dia)

Eficiência
Eficiência
Global
Global
Coliformes
DBO (%)
(%)
2,50%
0,00%

Combinação 2: Tratamento Preliminar + Tratamento
Primário

DBO
(kg/dia)

Coliformes
(NMP/dia)

Eficiência
Global DBO
(%)

286,57

7,25E+12

39,10%

Eficiência
Global
Coliformes
(%)
35,0%

2020

8.714

1.115.392,00

470,56

1,12E+13

458,79

1,12E+13

2021

8.829

1.130.112,00

476,77

1,13E+13

464,85

1,13E+13

2,50%

0,00%

290,35

7,35E+12

39,10%

35,0%

2022

8.940

1.144.320,00

482,76

1,14E+13

470,69

1,14E+13

2,50%

0,00%

294,00

7,44E+12

39,10%

35,0%

2023

9.048

1.158.144,00

488,59

1,16E+13

476,38

1,16E+13

2,50%

0,00%

297,55

7,53E+12

39,10%

35,0%

2024

9.154

1.171.712,00

494,32

1,17E+13

481,96

1,17E+13

2,50%

0,00%

301,04

7,62E+12

39,10%

35,0%

2025

9.255

1.184.640,00

499,77

1,18E+13

487,28

1,18E+13

2,50%

0,00%

304,36

7,70E+12

39,10%

35,0%

2026

9.353

1.197.184,00

505,06

1,20E+13

492,44

1,20E+13

2,50%

0,00%

307,58

7,78E+12

39,10%

35,0%

2027

9.449

1.209.472,00

510,25

1,21E+13

497,49

1,21E+13

2,50%

0,00%

310,74

7,86E+12

39,10%

35,0%

2028

9.541

1.221.248,00

515,21

1,22E+13

502,33

1,22E+13

2,50%

0,00%

313,77

7,94E+12

39,10%

35,0%

2029

9.629

1.232.512,00

519,97

1,23E+13

506,97

1,23E+13

2,50%

0,00%

316,66

8,01E+12

39,10%

35,0%

2030

9.715

1.243.520,00

524,61

1,24E+13

511,49

1,24E+13

2,50%

0,00%

319,49

8,08E+12

39,10%

35,0%

2031

9.801

1.254.528,00

529,25

1,25E+13

516,02

1,25E+13

2,50%

0,00%

322,32

8,15E+12

39,10%

35,0%

2032

9.887

1.265.536,00

533,90

1,27E+13

520,55

1,27E+13

2,50%

0,00%

325,14

8,23E+12

39,10%

35,0%

2033

9.974

1.276.672,00

538,60

1,28E+13

525,13

1,28E+13

2,50%

0,00%

328,00

8,30E+12

39,10%

35,0%

2034

10.063

1.288.064,00

543,40

1,29E+13

529,82

1,29E+13

2,50%

0,00%

330,93

8,37E+12

39,10%

35,0%

2035

10.150

1.299.200,00

548,10

1,30E+13

534,40

1,30E+13

2,50%

0,00%

333,79

8,44E+12

39,10%

35,0%

2036

10.240

1.310.720,00

552,96

1,31E+13

539,14

1,31E+13

2,50%

0,00%

336,75

8,52E+12

39,10%

35,0%

2037

10.328

1.321.984,00

557,71

1,32E+13

543,77

1,32E+13

2,50%

0,00%

339,65

8,59E+12

39,10%

35,0%

2038

10.418

1.333.504,00

562,57

1,33E+13

548,51

1,33E+13

2,50%

0,00%

342,61

8,67E+12

39,10%

35,0%
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Ano

Populaç Volume médio
de esgoto
ão
(L/dia)
Urbana
+
Flutuan
te
(L/dia)

Sem tratamento

Combinação 1: Tratamento Preliminar

DBO
Coliformes
(kg/dia) (NMP/dia)

DBO
(kg/dia)

Coliformes
(NMP/dia)
1,35E+13

2039

10.508

1.345.024,00

567,43

1,35E+13

553,25

2040

10.599

1.356.672,00

572,35

1,36E+13

558,04

Volume médio de
esgoto (L/dia)
Populaç
ão Total

Eficiência
Eficiência
Global
Global
Coliformes
DBO (%)
(%)
2,50%
0,00%

1,36E+13
2,50%
Fonte: INCIBRA, 2020

Combinação 3: Tratamento Preliminar + Tratamento
Primário + Lagoa de Estabilização

0,00%

Combinação 2: Tratamento Preliminar + Tratamento
Primário

DBO
(kg/dia)

Coliformes
(NMP/dia)

Eficiência
Global DBO
(%)

345,57

8,74E+12

39,10%

Eficiência
Global
Coliformes
(%)
35,0%

348,56

8,82E+12

39,10%

35,0%

Combinação 4: Tratamento Preliminar + Tratamento Primário
+ Lodo Ativado

2020

8.714

1.115.392,00

57,41

4,02E+11

87,8%

Eficiência
Global
Coliformes
(%)
96,4%

2021

8.829

1.130.112,00

58,17

4,07E+11

87,8%

96,4%

31,94

1,84E+12

93,3%

83,8%

2022

8.940

1.144.320,00

58,90

4,12E+11

87,8%

96,4%

32,34

1,86E+12

93,3%

83,8%

2023

9.048

1.158.144,00

59,61

4,17E+11

87,8%

96,4%

32,74

1,88E+12

93,3%

83,8%

2024

9.154

1.171.712,00

60,31

4,22E+11

87,8%

96,4%

33,12

1,90E+12

93,3%

83,8%

2025

9.255

1.184.640,00

60,97

4,26E+11

87,8%

96,4%

33,48

1,93E+12

93,3%

83,8%

2026

9.353

1.197.184,00

61,62

4,31E+11

87,8%

96,4%

33,84

1,95E+12

93,3%

83,8%

2027

9.449

1.209.472,00

62,25

4,35E+11

87,8%

96,4%

34,19

1,97E+12

93,3%

83,8%

2028

9.541

1.221.248,00

62,86

4,40E+11

87,8%

96,4%

34,52

1,98E+12

93,3%

83,8%

Ano

(L/dia)

DBO
(kg/dia)

Coliformes
(NMP/dia)

Eficiência
Global DBO
(%)

DBO
(kg/dia)

Coliformes
(NMP/dia)

Eficiência
Global DBO
(%)

Eficiência Global
Coliformes (%)

31,53

1,81E+12

93,3%

83,8%
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Volume médio de
esgoto (L/dia)
Populaç
ão Total

Combinação 3: Tratamento Preliminar + Tratamento
Primário + Lagoa de Estabilização

Combinação 4: Tratamento Preliminar + Tratamento Primário
+ Lodo Ativado

2029

9.629

1.232.512,00

63,44

4,44E+11

87,8%

Eficiência
Global
Coliformes
(%)
96,4%

2030

9.715

1.243.520,00

64,00

4,48E+11

87,8%

96,4%

35,15

2,02E+12

93,3%

83,8%

2031

9.801

1.254.528,00

64,57

4,52E+11

87,8%

96,4%

35,46

2,04E+12

93,3%

83,8%

2032

9.887

1.265.536,00

65,14

4,56E+11

87,8%

96,4%

35,77

2,06E+12

93,3%

83,8%

2033

9.974

1.276.672,00

65,71

4,60E+11

87,8%

96,4%

36,09

2,07E+12

93,3%

83,8%

2034

10.063

1.288.064,00

66,30

4,64E+11

87,8%

96,4%

36,41

2,09E+12

93,3%

83,8%

2035

10.150

1.299.200,00

66,87

4,68E+11

87,8%

96,4%

36,72

2,11E+12

93,3%

83,8%

2036

10.240

1.310.720,00

67,46

4,72E+11

87,8%

96,4%

37,05

2,13E+12

93,3%

83,8%

2037

10.328

1.321.984,00

68,04

4,76E+11

87,8%

96,4%

37,37

2,15E+12

93,3%

83,8%

2038

10.418

1.333.504,00

68,63

4,80E+11

87,8%

96,4%

37,69

2,17E+12

93,3%

83,8%

2039

10.508

1.345.024,00

69,23

4,84E+11

87,8%

96,4%

38,02

2,19E+12

93,3%

83,8%

2040

10.599

1.356.672,00

69,83

4,88E+11

87,8%

96,4%

38,35

2,20E+12

93,3%

83,8%

Ano

(L/dia)

DBO
(kg/dia)

Coliformes
(NMP/dia)

Eficiência
Global DBO
(%)

DBO
(kg/dia)

Coliformes
(NMP/dia)

Eficiência
Global DBO
(%)

Eficiência Global
Coliformes (%)

34,84

2,00E+12

93,3%

83,8%

Fonte: INCIBRA, 2020.
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Volume médio
de esgoto
(L/dia)
Ano

Combinação 5: Tratamento Preliminar +

Combinação 6: Tratamento Preliminar + Tratamento

Tratamento Primário + Reator Biológico

Primário + UASB

População
Total

DBO
(L/dia)

(kg/di
a)

Coliforme
s
(NMP/dia
)

Eficiência
Global DBO
(%)

Eficiência
Global

DBO

Coliformes

Coliformes

(kg/dia)

(NMP/dia)

(%)

Eficiência

Eficiência

Global

Global

DBO

Coliformes (%)

2020

8.714

1.115.392,00

31,53

1,81E+12

93,3%

83,8%

86,11

1,81E+12

81,7%

83,8%

2021

8.829

1.130.112,00

31,94

1,84E+12

93,3%

83,8%

87,25

1,84E+12

81,7%

83,8%

2022

8.940

1.144.320,00

32,34

1,86E+12

93,3%

83,8%

88,35

1,86E+12

81,7%

83,8%

2023

9.048

1.158.144,00

32,74

1,88E+12

93,3%

83,8%

89,41

1,88E+12

81,7%

83,8%

2024

9.154

1.171.712,00

33,12

1,90E+12

93,3%

83,8%

90,46

1,90E+12

81,7%

83,8%

2025

9.255

1.184.640,00

33,48

1,93E+12

93,3%

83,8%

91,46

1,93E+12

81,7%

83,8%

2026

9.353

1.197.184,00

33,84

1,95E+12

93,3%

83,8%

92,43

1,95E+12

81,7%

83,8%

2027

9.449

1.209.472,00

34,19

1,97E+12

93,3%

83,8%

93,38

1,97E+12

81,7%

83,8%

2028

9.541

1.221.248,00

34,52

1,98E+12

93,3%

83,8%

94,28

1,98E+12

81,7%

83,8%

2029

9.629

1.232.512,00

34,84

2,00E+12

93,3%

83,8%

95,15

2,00E+12

81,7%

83,8%
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Volume médio
de esgoto
(L/dia)
Ano

Combinação 5: Tratamento Preliminar +

Combinação 6: Tratamento Preliminar + Tratamento

Tratamento Primário + Reator Biológico

Primário + UASB

População
Total

DBO
(L/dia)

(kg/di
a)

Coliforme
s
(NMP/dia
)

Eficiência
Global DBO
(%)

Eficiência
Global

DBO

Coliformes

Coliformes

(kg/dia)

(NMP/dia)

(%)

Eficiência

Eficiência

Global

Global

DBO

Coliformes (%)

2030

9.715

1.243.520,00

35,15

2,02E+12

93,3%

83,8%

96,00

2,02E+12

81,7%

83,8%

2031

9.801

1.254.528,00

35,46

2,04E+12

93,3%

83,8%

96,85

2,04E+12

81,7%

83,8%

2032

9.887

1.265.536,00

35,77

2,06E+12

93,3%

83,8%

97,70

2,06E+12

81,7%

83,8%

2033

9.974

1.276.672,00

36,09

2,07E+12

93,3%

83,8%

98,56

2,07E+12

81,7%

83,8%

2034

10.063

1.288.064,00

36,41

2,09E+12

93,3%

83,8%

99,44

2,09E+12

81,7%

83,8%

2035

10.150

1.299.200,00

36,72

2,11E+12

93,3%

83,8%

100,30

2,11E+12

81,7%

83,8%

2036

10.240

1.310.720,00

37,05

2,13E+12

93,3%

83,8%

101,19

2,13E+12

81,7%

83,8%

2037

10.328

1.321.984,00

37,37

2,15E+12

93,3%

83,8%

102,06

2,15E+12

81,7%

83,8%

2038

10.418

1.333.504,00

37,69

2,17E+12

93,3%

83,8%

102,95

2,17E+12

81,7%

83,8%

2039

10.508

1.345.024,00

38,02

2,19E+12

93,3%

83,8%

103,84

2,19E+12

81,7%

83,8%
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Volume médio
de esgoto
(L/dia)
Ano

Combinação 5: Tratamento Preliminar +

Combinação 6: Tratamento Preliminar + Tratamento

Tratamento Primário + Reator Biológico

Primário + UASB

População
Total

DBO
(L/dia)

(kg/di
a)

2040

10.599

1.356.672,00

38,35

Coliforme
s
(NMP/dia
)
2,20E+12

Eficiência
Global DBO
(%)
93,3%

Eficiência
Global

DBO

Coliformes

Coliformes

(kg/dia)

(NMP/dia)

104,74

2,20E+12

(%)
83,8%

Eficiência

Eficiência

Global

Global

DBO

Coliformes (%)

81,7%

83,8%

Fonte: INCIBRA, 2020.
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As melhores eficiências globais obtidas foram referentes aos sistemas de
tratamento preliminar, seguido de tratamento primário com Lagoa de Estabilização
(Combinação 3), que apresentou uma eficiência de 87,8% de remoção de DBO e 96,4%
de remoção de Coliformes, e aos sistemas de Tratamento Preliminar com Tratamento
Primário e Sistema de Lodo ativado – (Processo de Lodos Ativados Convencional –
Combinação 4), bem como o sistema de Tratamento Preliminar com Tratamento Primário
e Reator biológico (Combinação 5), que apresentaram a mesma eficiência de 93,3% de
remoção de DBO e 83,75% de remoção de Coliformes.
Se faz importante ressaltar que, conforme indicado no Diagnóstico TécnicoParticipativo, não havia dados suficientes para uma análise da eficiência real do processo
de tratamento empregado no município, sistema compacto. No entanto, a eficiência
teórica desse sistema é de 95%. Conforme o projeto SES de São Miguel do Gostoso
(CAERN, 2014) a ETE do município, do tipo ETE Compacta (Sistema Natural de
Tratamento de Efluentes - SISNATE), apresenta as eficiências para os parâmetros abaixo
apresentados:
Tabela 22: Eficiência de Remoção dos parâmetros

Combinações de Tratamento

Eficiência de remoção

DBO (5,200C)

80– 100%

DQO

80– 100%

Nitrogênio TK

80– 100%

Nitrogênio NH3

80– 100%

Nitrogênio NO3

60 - 80%

Fosforo Total

85-100%

Ferro Total

85 – 100%

Sólidos sedimentáveis

90 – 100%

Sólidos Suspensos

90 – 100%

Coliformes Termotolerantes

Ausente*

Coliformes Totais

Ausente*

Fonte: CAERN, 2014.
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Para fins de análise, optou-se por utilizar uma eficiência média dos intervalos
apresentados anteriormente. Com isso, pode-se observar na Tabela 22 que para o
parâmetro de DBO, têm-se uma eficiência de remoção de 90%, sendo esta muito
semelhante às das combinações com as melhores eficiências analisadas anteriormente. Já
para o parâmetro de coliformes, pode-se observar que, tanto para coliformes totais, quanto
para coliformes termotolerantes, identificou-se a ausência desse após o tratamento.
Além da elevada eficiência, o sistema adotado apresenta, segundo o projeto
elaborado pela CAERN (2014), algumas vantagens, como o baixo tempo de detenção
hidráulica, baixo impacto visual em ambientes urbanos, baixa geração de lodo, não
necessidade de adição de produtos químicos, inexistência de custos com energia elétrica,
entre outros. Mediante a essas vantagens e as eficiências apresentadas, pode-se justificar
a adoção desse sistema compacto. Abaixo apresenta-se a estimativa de carga e
concentração de DBO e Coliformes fecais (termotolerantes) para o sistema compacto ao
longo dos próximos 20 anos.
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Tabela 23: Estimativa de carga e concentração de DBO e Coliformes fecais (termotolerantes) – ETE Compacta
Volume médio de esgoto (L/dia)
Ano

ETE COMPACTA (SISNATE)

População Total

2020

8.714

1.115.392,00

47,06

0,00E+00

Eficiência Global
DBO (%)
90,0%

2021

8.829

1.130.112,00

47,68

0,00E+00

90,0%

100,0%

2022

8.940

1.144.320,00

48,28

0,00E+00

90,0%

100,0%

2023

9.048

1.158.144,00

48,86

0,00E+00

90,0%

100,0%

2024

9.154

1.171.712,00

49,43

0,00E+00

90,0%

100,0%

2025

9.255

1.184.640,00

49,98

0,00E+00

90,0%

100,0%

2026

9.353

1.197.184,00

50,51

0,00E+00

90,0%

100,0%

2027

9.449

1.209.472,00

51,02

0,00E+00

90,0%

100,0%

2028

9.541

1.221.248,00

51,52

0,00E+00

90,0%

100,0%

2029

9.629

1.232.512,00

52,00

0,00E+00

90,0%

100,0%

2030

9.715

1.243.520,00

52,46

0,00E+00

90,0%

100,0%

2031

9.801

1.254.528,00

52,93

0,00E+00

90,0%

100,0%

2032

9.887

1.265.536,00

53,39

0,00E+00

90,0%

100,0%

2033

9.974

1.276.672,00

53,86

0,00E+00

90,0%

100,0%

2034

10.063

1.288.064,00

54,34

0,00E+00

90,0%

100,0%

2035

10.150

1.299.200,00

54,81

0,00E+00

90,0%

100,0%

2036

10.240

1.310.720,00

55,30

0,00E+00

90,0%

100,0%

2037

10.328

1.321.984,00

55,77

0,00E+00

90,0%

100,0%

2038

10.418

1.333.504,00

56,26

0,00E+00

90,0%

100,0%

(L/dia)

DBO (kg/dia)

Coliformes (NMP/dia)

Eficiência Global Coliformes
(%)
100,0%
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Volume médio de esgoto (L/dia)
Ano

ETE COMPACTA (SISNATE)

População Total

2039

10.508

1.345.024,00

56,74

0,00E+00

Eficiência Global
DBO (%)
90,0%

2040

10.599

1.356.672,00

57,23

0,00E+00

90,0%

(L/dia)

DBO (kg/dia)

Coliformes (NMP/dia)

Eficiência Global Coliformes
(%)
100,0%
100,0%

Fonte: INCIBRA, 2020.
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Conforme constatado no diagnóstico, a principal forma de destinação final dos
esgotos produzidos em São Miguel do Gostoso é disposição deste em 04 (quatro) lagoas
de infiltração na ETE, com uma taxa de infiltração de 90 l/dia/m². Se faz importante
ressaltar que no projeto do SES de São Miguel do Gostoso, foi considerada a possibilidade
de destinação final do efluente tratado ser a utilização na irrigação.
Vale ressaltar que a NBR 13969:1997 da ABNT estabelece que para o uso de
esgoto tratado para reuso de Classe 4 (reuso nos pomares, cereais, forragens, pastagens
para gados e outros cultivos através do escoamento superficial ou por sistema de irrigação
pontual), o mesmo deve atender aos seguintes parâmetros:
i)

Coliforme fecal inferior a 5.000 NPM/100 mL;

ii)

Oxigênio dissolvido acima de 2,0 mg/L.

5.3.4. Definição de alternativas técnicas de engenharia para atendimento da
demanda calculada
Para que seja possível suprir a demanda do sistema de esgotamento no município
de São Miguel do Gostoso, assim como realizar as melhorias previstas, serão necessárias
intervenções técnicas de engenharia. Neste sentido, estabeleceram-se alternativas técnicas
planejadas para horizontes de curto, médio e longo prazo, os quais têm seus prazos em
curto prazo até 7 anos, médio prazo até 13 anos e longo prazo até 20 anos, como já citado
anteriormente no item 2.2.
Visando a universalização do sistema de esgotamento sanitário, com finalidade de
aumentar os índices da cobertura das residências da Zona Urbana a serem atendidas pelo
serviço, chegando a 100%, bem como atendimento aos padrões legais de lançamento de
efluentes provenientes de sistemas de esgotamento sanitário, prevê-se a implantação do
sistema já projetado para a Bacia D que, conforme indicado no Diagnóstico TécnicoParticipativo, foi a única bacia das cinco estabelecidas em projeto a não ser implantada.
Conforme também foi indicado no Diagnóstico, durante a o evento setorial foi
coletada a informação de que a infraestrutura existente atualmente já se encontra defasada
perante o crescimento demográfico da Zona Urbana, visto que tal infraestrutura provém
de um projeto que teve início em 2014 e revisado em 2016. Com isso, se faz necessária a
revisão deste projeto e adequação ao cenário atual, para posterior execução das regiões
ainda não atendidas pelo sistema.
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O projeto existente para a Bacia D contém uma rede coletora, de acordo com as
diretrizes estabelecidas nas normas NBR 9649, NBR 7367 e NBR 14.486. A rede é
composta por tubulações de diâmetro de 150 mm. É prevista apenas uma estação
elevatória de esgoto para essa bacia, EE-04D.
O município de São Miguel do Gostoso, conforme abordado no Diagnóstico,
possui estação de tratamento de esgoto constituída por ETE Compacta (Sistema Natural
de Tratamento de Efluentes - SISNATE), constituída por reatores biológicos, seguido de
filtro e sistema de desinfecção. Na Tabela 24 são apresentadas alternativas de tratamento,
permitindo a comparação da eficiência de remoção de DBO e Coliformes
Termotolerantes, custos de implantação, operação e manutenção, área necessária,
requisitos de potência e geração de lodo.
Os cálculos foram feitos com base na população ao final do horizonte de alcance
do projeto, ou seja, no ano de 2040, no qual, conforme a projeção realizada, o município
estará 6.692 habitantes na Zona Urbana, 4.482 habitantes na Zona Rural e ainda contará
com um acréscimo de 3.907 pessoas provindas da flutuação da população, totalizando
15.081 habitantes na situação mais crítica, contando com toda população flutuante e
11.174 quando esta não é contabilizada.
Tabela 24: Comparativo de alternativas de tratamento de esgoto

Tratamento

Eficiênci

Eficiência C.

a DBO

Termotolerantes

Custos
Implantação
(R$)

Custos
Operação e
Manutenção
(R$)

Requisito

Requisito

Geração

s de Área s Potência

do lodo

(m²)

(W)

335.880 -

22.392 -

13.435,2 -

839.700

44.784

33.588

447.840 -

22.392 -

22.392 -

Facultativa

2.007.640

44.784

44.784

Lodo

1.119.600 -

111.960 -

1.343,52 -

27.990-

1.791.360

223.920

2.799

50.382

1.343.520 -

111.960 -

1.679,4 -

1.679.400

167.940

3.358,8

Lagoa
anaeróbia

70 – 90%

60 – 99,9%

75 – 85%

60 – 99,9%

Lagoa

ativado
Filtro
biológico

85 – 93%

85 – 93%

60 – 90%

60 – 90%

0

0

0

(L/ano)
223.920 671.760
335.880895.680
391.860 1.007.64
0
391.860 895.680

104
104

PRODUTO D: RELATÓRIO DA PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Tratamento

UASB

Eficiênci

Eficiência C.

a DBO

Termotolerantes

60 – 80%

60 – 90%

Custos
Implantação
(R$)

Custos
Operação e
Manutenção

Requisito

Requisito

Geração

s de Área s Potência

do lodo

(R$)

(m²)

335.880 -

27.990 -

335,88 -

559.800

39.186

1.119,6

(W)

0

(L/ano)
111.960 391.860

Fonte: Adaptado de Von Sperling, 1996-2005.

Analisando a tabela pode-se observar que o sistema de tratamento baseado no
Reator UASB apresenta menor custo para o município frente as outras alternativas. Porém
uma desvantagem do sistema UASB é a baixa eficiência na remoção de patógenos e
nutrientes, fato que pode ser explicado devido ao baixo tempo de detenção hidráulica. O
reator pode ser utilizado também combinado com um sistema de lagoas de estabilização
o que reduziria a necessidade de área de um sistema de lagoas convencionais.
Apesar das alternativas apresentadas, o município de São Miguel do Gostoso
possui, conforme já explanado anteriormente, uma ETE Compacta (Sistema Natural de
Tratamento de Efluentes - SISNATE), que é modelo no cenário nacional. Esta foi
projetada para atender a população final de 10.102 habitantes e uma vazão média de 25,51
l/s, numa área de aproximadamente 50.696 m² (CAERN, 2014). Tal ETE possui
tratamento preliminar composto por grade, caixa de areia e calha Parshall, tratamento
biológico composto por reatores biológicos, filtros anaeróbicos e, por fim, um sistema de
desinfecção por adição de cloro.
No Quadro 14 são apresentadas as intervenções planejadas para a Zona Urbana
do município que compreende:


Revisão do projeto de sistema de esgotamento existente – visto que o sistema
foi executado anos após seu projeto, de modo que o mesmo se encontra defasado
em relação a atual realidade do município. Se faz necessária uma revisão antes de
que a nova bacia seja implementada para que 100% da população urbana possa
ser atendida;



Implantação de rede coletora e Estação Elevatória EE-04D – conforme
abordado no diagnóstico, a Bacia D ainda não foi executada devido à baixa
densidade populacional da área. Assim uma das intervenções propostas é a
implantação da rede adequada, incluindo a estação elevatória projetada para Bacia
D;
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Realização de Programas de Educacionais – para funcionamento adequado de
todos os sistemas propostos deve ser realizado um trabalho de educação ambiental
com toda a população da Zona Urbana, para que sejam conscientes do seu papel
na preservação dos recursos e na utilização das tecnologias e infraestruturas
disponíveis que contribuem com a sua qualidade de vida.
No Quadro 14 estão as intervenções planejadas como alternativas técnicas de

engenharia para atendimento da demanda calculada na Zona Urbana.
Quadro 14: Intervenções propostas para alcance da demanda calculada- Esgotamento Sanitário da
Zona Urbana
INTERVENÇÃO

OBJETIVO

PLANEJADA
Implantação do Sistema de

-Revisão do projeto de sistema de esgotamento existente;

Esgotamento Sanitário nas

-Implantação de rede coletora da bacia D e Estação

regiões não atendidas
Realização de Programas de
Educacionais

PRAZO

Curto
Prazo

Elevatória (EE-04D);
-Realização de programas de educação ambiental e

Curto

sanitária com a população urbana.

Prazo

Fonte: Incibra, 2020.

No Quadro 15 são apresentadas as intervenções propostas para a Zona Rural do
município que compreende:


Adequação dos sistemas existentes na Zona Rural – visto que, conforme
abordado no diagnóstico, os sistemas existentes na Zona Rural do município são,
basicamente, fossas rudimentares, as quais foram construídas em desacordo com
os padrões técnicos de engenharia e segurança ambiental e necessitam, portanto,
de adequações;



Implantação dos sistemas individuais de esgotamento sanitário – visto que
na Zona Rural ainda há casos em que as residências não possuem nenhum tipo
de sistema individual se faz necessário a implantação destas infraestruturas de
forma adequada, respeitando os padrões técnicos e ambientais;



Implantação banheiros sanitariamente adequados para as residências que
não possuem – visto que na Zona Rural ainda há casos de residências que não
possuem banheiros adequados se faz necessária a captação de recursos para tais
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projetos e a implantação destas infraestruturas de forma adequada, respeitando
os padrões técnicos e ambientais;


Elaboração de cronograma para esgotamento dos sistemas individuais, por
comunidade – uma grande dificuldade da população identificada foi o
esgotamento das fossas das comunidades rurais onde, devido a ausência do
serviço, os moradores de tais localidades fecham e desativam as fossas cheias e
constroem novas fossas por conta própria. Assim é proposto a elaboração de um
cronograma que deve ser repassado a toda população;



Implantação de programa de reuso de águas servidas para irrigação –
Tendo em vista que a água é um recurso natural limitado e imprescindível à vida,
a conservação e a preservação dos recursos hídricos deve ser o foco na busca de
alternativas que proporcionem uma melhor utilização dos recursos naturais.
Assim as tecnologias de aproveitamento de efluentes são soluções sustentáveis
e contribuem a preservação das fontes potáveis existentes. Propõem-se a reuso
das águas servidas para a irrigação, de forma controlada, obedecendo os padrões
de qualidade mínimos para esta finalidade;



Realização de programas de educação ambiental e sanitária com a
população rural – para funcionamento adequado de todos os sistemas propostos
deve ser realizado um trabalho de educação ambiental com toda a população da
Zona Rural, para que sejam conscientes do seu papel na preservação dos recursos
e na utilização das tecnologias e infraestruturas disponíveis que contribuem com
a sua qualidade de vida.

No Quadro 15 estão com as intervenções planejadas como alternativas técnicas de
engenharia para atendimento da demanda calculada para Zona Rural.
Quadro 15: Intervenções propostas para alcance da demanda calculada- Esgotamento Sanitário da
Zona Rural

INTERVENÇÃO
PLANEJADA

OBJETIVO

PRAZO

-Adequação dos sistemas existentes na Zona Rural;
Implantação dos Sistemas
Individuais

-Implantação dos sistemas individuais de
esgotamento sanitário;

Curto
Prazo

- Implantação banheiros sanitariamente adequados
para as residências que não possuem;
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INTERVENÇÃO
PLANEJADA

OBJETIVO

PRAZO

-Elaboração de cronograma para esgotamento dos
sistemas individuais, por comunidade.

Realização de Programas de
Educacionais

-Implantação de programa de reuso de águas
servidas para irrigação.

Longo
Prazo

-Realização de programas de educação ambiental e
sanitária com a população rural.

Curto
Prazo

Fonte: INCIBRA, 2020.

5.3.5. Comparação das alternativas de tratamento
As alternativas técnicas de tratamento de esgoto devem ser analisadas e adotadas
seguindo diversos critérios, dentre os quais se destacam a eficiência do tratamento
adotado, para que este seja capaz de atingir os parâmetros estabelecidos por lei, a área
disponível para implantação da ETE, dependendo do tratamento selecionado, a demanda
de energia, os custos de implantação e os custos de operação do sistema, a quantidade de
lodo gerado no processo de tratamento e as facilidades de operação e manutenção.
Conforme já explanado, a Zona Urbana município de São Miguel do Gostoso
atualmente possui ETE Compacta (Sistema Natural de Tratamento de Efluentes SISNATE) e a Zona Rural não apresenta nenhum tratamento para os esgotos gerados pela
população.
Durante os levantamentos do Diagnóstico Técnico-Participativo constatou-se que
o atual sistema de tratamento não estava em operação tempo suficiente para se haver
indicadores operacionais, econômicos, financeiros, administrativos e de qualidade dos
serviços prestados. Diante deste cenário, faz-se uma análise das diferentes alternativas de
tratamento, incluindo a alternativa existente para o município, Sistema Natural de
Tratamento de Efluentes.
Tabela 25: Comparativo de alternativas de tratamento de esgoto

Tratamento

Eficiência
DBO

Eficiência
Coliformes
Termotolerantes

Custos
Implantação
(R$/hab)

Custos
Operação e
Manutenção
(R$/hab)

Requisitos
de Área
(m²/hab)

Requisitos
Potência
(W/hab)

Geração do
lodo
(L/hab.ano)

Lagoa
anaeróbia

70 – 90%

60 – 99,9%

30-75

2-4

1,2-3

0

20-60
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Tratamento

Eficiência
DBO

Eficiência
Coliformes
Termotolerantes

Custos
Implantação
(R$/hab)

Custos
Operação e
Manutenção
(R$/hab)

Requisitos
de Área
(m²/hab)

Requisitos
Potência
(W/hab)

Geração do
lodo
(L/hab.ano)

Lagoa
facultativa

75 – 85%

60 – 99,9%

40 - 90

2-4

2-4

0

30-80

Lodo
ativado

85 – 93%

60 – 90%

100-160

10-20

0,12-0,25

2,5-4,5

35-90

Filtro
biológico

85 – 93%

60 – 90%

120-150

10-15

0,15-0,3

0

35-80

UASB

60 – 80%

60 – 90%

30-50

2,5-3,5

0,03-0,1

0

10-35

Fonte: Adaptado de Von Sperling, 1996-2005.

As principais vantagens da utilização destes sistemas no Brasil são a simplicidade
operacional, a necessidade de pouco ou nenhum equipamento, as condições climáticas
favoráveis, a relativa disponibilidade de área em um grande número de localidades e os
reduzidos custos de investimento e operação. A configuração existente no município é
composta por tratamento preliminar por grades, caixa de areia e calha Parshall; tratamento
biológico por reatores biológicos; filtros anaeróbicos; e, por fim, um sistema de
desinfecção por adição de cloro.
A eficiência deste sistema atende aos parâmetros estabelecidos nas resoluções do
Conama nº 375/2005 e nº 430/2011, além disso, este sistema se destaca pela sua
simplicidade e baixo custo operacional em relação aos demais sistemas de tratamento,
sendo, dentro da realidade do município, considerado mais adequado.
Realizou-se uma comparação das projeções da carga poluidora de DBO e da
concentração de coliformes termotolerantes a partir dos dados calculados no item 4.3.3,
a seguir têm-se os gráficos com as projeções dos dois parâmetros considerando um
horizonte de 20 anos e os diferentes tipos de tratamento, bem como uma projeção
considerando nenhum tipo de tratamento.
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Gráfico 4: Comparação da carga poluidora de DBO a ser lançada anualmente para a projeção
populacional dos próximos 20 anos, com diferentes tratamentos
700,00

DBO ( kg/dia)

600,00
500,00

Esgoto Bruto

400,00

Lagoas de
Estabilização

300,00

Lodos Ativados

200,00
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100,00

ETE Compacta

2020

2025

2030
Período

2035

2040

Fonte: Incibra, 2020.
Gráfico 5: Comparação da concentração de Coliformes termotolerantes a ser lançada anualmente
para a projeção populacional dos próximos 20 anos, com diferentes tratamentos

Coliformes Termotolerantes ( NMP/dia)
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UASB
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Fonte: INCIBRA, 2020.
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Observa-se no Gráfico 4, que o tratamento da ETE compacta proporcionará a
emissão de efluentes com uma menor concentração de DBO ao longo dos 20 anos,
seguido pelo sistema com lodos ativados, com valores praticamente iguais. Com relação
aos coliformes termotolerantes, a concentração mais baixa ficou atrelada ao tratamento
com a ETE Compacta, visto que se identifica ausência desse após o processo de
tratamento, seguido pelas alternativas de lagoas de estabilização e após este, o sistema de
lodos ativados e UASB, que apresentaram as mesmas concentrações (Gráfico 5).
Porém, não se pode afirmar apenas baseando-se nestes dados qual a melhor
alternativa a ser implantada, visto que outros fatores são extremamente relevantes para
concepção da alternativa, devem ser avaliados os fatores externos que possam influenciar,
outros parâmetros que também deve ter acompanhamento, custos, emissão de odor,
localização estratégica, infraestrutura necessária, ou seja, deve ser avaliada a viabilidade
técnica, econômica e ambiental.
Diante do cenário atual, o sistema centralizado, com o tratamento fora da bacia,
em ET, como a construída atualmente, é o mais adequado para atender a demanda urbana
do município, visto que se evita a necessidade de se disponibilizar várias áreas para a
locação da Estação de Tratamento de Esgoto, o que se constitui um fator limitante no
núcleo urbano. Assim, evita-se também dispersar o tratamento em mais de uma unidade,
ou seja, centraliza-se o tratamento, oferecendo maior controle.
No que diz respeito a Zona Rural do município, composta principalmente por
diversos núcleos habitacionais separados geograficamente, sugere-se a adoção de
soluções individuais de tratamento de esgoto, e também que seja feita uma análise da
viabilidade de implantação de sistemas coletivos nessas comunidades.
Os sistemas individuais de tratamento de esgoto caracterizam-se usualmente pela
utilização de tanques sépticos seguidos de tratamento complementar. Tais sistemas se
destacam por funcionar de forma satisfatória a nível de eficiência de tratamento e em
custo ao serem implantados em áreas do meio rural. As edificações que já possuírem
sistemas individuais deverão sofrer uma adequação de suas unidades, caso necessário e
as que não possuem deverão ser dotadas de tais sistemas.
Para subsidiar a escolha do tratamento das soluções individuais, faz-se um
comparativo entre as combinações de utilização com Tanques Sépticos com outros
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sistemas de acordo a norma NBR 13969/97: Tanques sépticos - Unidades de tratamento
complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação.
Tabela 26: Faixas prováveis de remoção dos poluentes, conforme o tipo de tratamento,
consideradas em conjunto com o tanque séptico (em %)*

Processo (tanque séptico Parâmetro em conjunto com):
Vala de
filtração

Lodo
ativado
por
batelada

Lagoa
com
plantas

50 a 85

50 a 80

70 a 95

70 a 90

50 a 80

40 a 75

40 a 75

60 a 90

70 a 85

60 a 90

80 a 95

70 a 95

70 a 95

80 a 95

70 a 95

Sólidos
sedimentáveis

70 ou mais

99 ou
mais

100

100

90 a 100

100

Nitrogênio
Amoniacal

-

30 a 80

50 a 80

50 a 80

60 a 90

70 a 90

Nitrato

-

30 a 70

30 a 70

30 a 70

30 a 70

50 a 80

Fosfato

20 a 50

30 a 70

30 a 70

30 a 70

50 a 90

70 a 90

Coliformes
fecais

-

-

99 ou
mais

99,5 ou
mais

-

-

Parâmetro

Filtro
anaeróbio
submerso

Filtro de
areia

Filtro
aeróbio

DBO5,20

40 a 75

60 a 95

DQO

40 a 70

Sólidos não
filtráveis

Fonte: NBR 13969/1997.
*-Para obtenção de melhores resultados, deve haver combinações complementares.
-Os valores limites inferiores são referentes a temperaturas abaixo de 15°C; os valores limites
superiores são para temperaturas acima de 25°C, sendo também influenciados pelas condições
operacionais e grau de manutenção.
-As taxas de remoção dos coliformes não devem ser consideradas como valores de aceitação, mas
apenas de referência, uma vez que 0,5% residual de coliformes do esgoto representa centenas de
milhares destes.

Têm-se ainda algumas características dos processos de tratamento (excluindo-se
tanque séptico):
Tabela 27: Características dos processos de tratamento (excluindo-se tanque séptico)

Processo (tanque séptico Parâmetro em conjunto com):
Característica

Filtro
anaeróbio

Filtro de
areia

Filtro
aeróbio
submerso

Vala de
filtração

Lodo ativado
por batelada

Lagoa
com
plantas

Área necessária

Reduzida

Média

Reduzida

Média

Média

Média

Operação

Simples

Simples

Simples

Simples

Simples

Simples

Custo
operacional

Baixo

Médio

Alto

Baixo

Alto

Baixo
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Processo (tanque séptico Parâmetro em conjunto com):
Característica

Filtro
anaeróbio

Filtro de
areia

Filtro
aeróbio
submerso

Vala de
filtração

Lodo ativado
por batelada

Lagoa
com
plantas

Manutenção

Simples

Simples

Simples

Simples

Mediana
complexidade

Simples

Odor/cor no
efluente

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Fonte: NBR 13969/1997

Conclui-se que o sistema mais adequado para a Zona Rural é a utilização de
Tanque séptico em conjunto com Filtro anaeróbio ou vala de infiltração. Também devese verificar a possibilidade de instalação de sistemas de reuso, utilizando o efluente
tratado para irrigação, desde que sejam obedecidas as normas técnicas aplicáveis e as
características pedológicas locais.
Conforme abordado por Andrade Neto (1997), os tanques sépticos reúnem os
objetivos dos decantadores e digestores em uma mesma unidade, onde se realizam,
simultaneamente, várias funções. Como exemplos dessas funções realizadas pelos
tanques sépticos podem ser citadas: decantação, flotação, desagregação e digestão dos
sólidos sedimentados e da crosta constituída pelo material flotante. Essa estrutura também
propicia um tratamento anaeróbio da fase líquida e acumulam por longos períodos o lodo
digerido.
Os efluentes advindos do tanque séptico necessitam, na maioria das vezes, passar
por um tratamento complementar antes de serem destinados a disposição final
ambientalmente adequada. Um dos tratamentos complementares para esse sistema
individual são os filtros anaeróbios. Para Eraldo H. de Carvalho e Jurandyr Povinelli
(1996 apud ANDRADE NETO, 1997) os filtros são reatores biológicos preenchidos com
meio suporte, onde em sua superfície ocorre a fixação e desenvolvimento de
microorganismos formando biofilmes, nesses reatores o meio suporte permanece imóvel
e submerso, podendo apresentar sentido do fluxo em seu interior ascendente ou
descendente.
A combinação dos sistemas de tanques sépticos com filtros anaeróbios permitirá
a obtenção de um resultado eficiente no tratamento dos efluentes residenciais do
município, permitindo a obtenção da elevação da qualidade deste material para que não
acarretem risco ao ambiente e a saúde pública. Porém, deve ser realizado um estudo de
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alternativas, avaliando a viabilidade técnica, econômica, ambiental e social, a fim de
verificar qual a solução mais vantajosa e compatível com o perfil do município e dos
usuários do sistema.
O perfil do solo em São Miguel do Gostoso é composto por: Latossolo VermelhoAmarelo que ocorre em ambientes bem drenados, sendo muito profundo e uniforme em
características de cor, textura e estrutura em profundidade; Neossolo ou areia quartzosa
que é solo pouco desenvolvido, raso ou muito raso, comumente encontrado afloramentos
das rochas e possui uma drenagem que vai de moderada a acentuada; Luvissolo que é
constituído de material mineral pouco profundo ou raso; Neossolo flúvico que é um solo
desenvolvimento recente, geralmente de origem fluvial; e Gleissolos hidromórficos que
encontram-se permanente ou periodicamente saturados por água, exceto se forem
drenados artificialmente.
Já o perfil hidrogeológico está inserido no Domínio Hidrogeológico Intersticial
e Domínio Hidrogeológico Kartisco-Fissural. O Domínio Intersticial é composto de
rochas sedimentares do Grupo Barreiras, e de Depósitos Litorâneos (CPRM, 2005), O
Domínio Hidrogeológico Kartisco-Fissural é constituído por calcários da Formação
Jandaíra. Enquanto que os usuários do sistema são em sua maioria pessoas sem instrução
e ensino fundamental incompleto.
Deverá ser estabelecido um programa contínuo por parte de Gestão Municipal
para estreitar a comunicação entre população e prefeitura para os serviços de esgotamento
dos sistemas individuais, deverá ainda ser estabelecido um cronograma de esgotamento
dos sistemas, bem como transporte e destinação adequada do lodo estabilizado gerado.
Sugere-se a adoção de Leitos de Secagem como opção para o desaguamento do lodo, de
acordo com os parâmetros estabelecidos na NBR 12209/2011.
5.3.6. Eventos de emergência e contingência
As ações relativas aos eventos de emergência e contingência têm o objetivo de
assegurar a continuidade dos processos e atendimento dos serviços de esgotamento
sanitário existentes, de modo a não expor a comunidade a impactos relacionados ao meio
ambiente e, principalmente, à saúde pública. Estas ações visam também acelerar a
retomada e a normalidade em caso de sinistros de qualquer natureza relativa aos serviços
de esgotamento sanitário do município de São Miguel do Gostoso-RN.
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No Quadro 16 estão os principais eventos de emergência, suas causas e as
principais respostas a situações críticas possíveis para o esgotamento sanitário:
Quadro 16: Ações emergenciais do Sistema de Esgotamento Sanitário

Ocorrência

Origem

Plano de Contingência
-Registro do evento;

Paralisação da ETE

-Comunicação
às
autoridades e órgãos de
-Interrupção prolongada no controle
ambiental
e
fornecimento
de
energia reguladores;
elétrica
nas
estações
-Instalação
de
elevatórias de esgoto;
equipamentos reserva;
-Danificação de equipamentos
eletromecânicos ou estruturas; -Reparo das instalações
danificadas;
- Instalação de geradores
junto à ETE.
-Registro do evento;

Extravasamento em estações
elevatórias

-Comunicação
às
autoridades e órgãos de
ambiental
e
-Interrupção prolongada no controle
reguladores;
fornecimento
de
energia
elétrica;
-Instalação
de
equipamentos
reserva;
-Danificação de equipamentos
eletromecânicos ou estruturas; -Reparo das instalações
danificadas;
- Instalação de geradores
junto à ETE.
-Registro do evento;

Rompimento de tubulações
(linhas de recalque,
coletores tronco,
interceptores e emissários)

-Rompimento de travessias;
-Desmoronamento de taludes;
-Erosões de fundo de vale;

-Comunicação
às
autoridades e órgãos de
controle
ambiental
e
reguladores;
-Reparo das
danificadas.

instalações

-Registro do evento;
-Obstruções da rede coletora;
Retorno de esgoto em
imóveis

-Comunicação
às
-Rede sobrecarregada devido autoridades, órgãos de
ao lançamento indevido de controle
ambiental
e
águas pluviais;
reguladores e vigilância
sanitária;
Fonte: INCIBRA, 2020.
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6. INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
6.1. ANÁLISE SWOT – INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
Na Tabela 28 é apresentada a análise SWOT para infraestrutura de limpeza urbana
e manejo de resíduos sólidos da Zona Urbana do município de São Miguel do Gostoso,
estando expressas as forças, fraquezas (ambiente interno), oportunidades e ameaças
(ambiente externo) identificadas.
Tabela 28: Análise SWOT – Resíduos Sólidos da Zona Urbana

Forças
Sistema de coleta de resíduos domiciliares
atinge 87,85% dos domicílios
Uso de lixeiras coletivas dispostas em
pontos estratégicos nas ruas
Existência de caminhão compactador
adequado para realizar a coleta de
resíduos domiciliares
Os profissionais do serviço de varrição
utilizam fardamento completo e EPI's
Os profissionais do serviço de podação
utilizam fardamento completo e EPI's
Aterro Sanitário da Região Metropolitana
de Natal disposição final dos resíduos
domiciliares e comerciais
Empresa terceirizada especializada na
coleta, transporte, tratamento e disposição
final dos materiais perfurocortantes
gerados nas Unidades de Saúde
RSS do Grupo D são destinados ao Aterro
Sanitário da Região Metropolitana de
Natal
RCC coletados são reutilizados nas
melhorias de estradas e aterros de terrenos
Existência de coleta de resíduos
volumosos
Existência de catadores associados na
Associação Cooperativa Gostoso Recicla
Associação Cooperativa Gostoso Recicla
conta com quatro coletores de
recebimento de resíduos passíveis de
reciclagem
Existência do Plano de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos Estadual

Fraquezas
Ausência de Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos
Parte dos resíduos domésticos é acondicionada,
pelos munícipes, em sacos e sacolas plásticas,
embalagem de papel ou papelão
Existência de animais soltos, que reviram as
lixeiras
Veículo (caminhão com carroceria) utilizado na
coleta de resíduos domiciliares apresenta
inconformidades
Taxa de veículos disponível para realização do
serviço de coleta de resíduos domiciliares é
inadequada
Não há triagem, tratamento e destinação final
adequada dos resíduos domiciliares
Ausência de compostagem de resíduos
orgânicos
Presença de resíduos de podação junto aos
resíduos domiciliares
Resíduos de podas descartados em lotes,
terrenos baldios e margens de vias
Resíduos de poda, capina e roçagem são
destinados ao lixão municipal
Presença de acúmulo de resíduos em sarjetas
Acondicionamento dos RSS do Grupo D sem
identificação nas Unidades Básicas de Saúde
(UBS), em desconformidade com o Anexo II da
RDC nº 222/2018 da Anvisa
Acondicionamento dos RSS do Grupo D com
sacos de cor branco leite, ao invés de cor preta,
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Forças

Existência de Plano Intermunicipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da
Regionalização do Mato Grande
Formação de Consórcio Municipal da
Regionalização Mato Grande

Oportunidades

Fraquezas
podendo causar o descarte inadequado dos
materiais infectantes
Armazenamento das bombonas inadequado em
UBS, de acordo com a Resolução RDC Nº 306,
de 7 de dezembro de 2004
Inexistência do sistema de coleta, tratamento e
disposição final ambientalmente adequada dos
resíduos provenientes dos serviços de
saneamento básico
Necessidade de ampliar o serviço de coleta de
resíduos sólidos, devido ao aumento de
população flutuante, nos períodos de alta
estação
Não há gerenciamento adequado dos Resíduos
de Construção Civil e Demolição
Descarte irregular dos RCC
Presença de resíduos volumosos em vias
públicas
Ausência do Sistema de Coleta Seletiva
Ausência da identificação e classificação dos
geradores dos resíduos comerciais
Inexistência de programas de coleta de resíduos
passíveis a logística reversa obrigatória
Descarte irregular de pneus em terrenos baldios
Resíduos especiais são dispostos no lixão
municipal
Inexistência de área para armazenamento
temporário dos resíduos cemiteriais,
internamente no cemitério
Resíduos cemiteriais provenientes do processo
de exumação dos corpos são recolocados nas
covas não impermeabilizadas
Lixão municipal como disposição final dos
resíduos de limpeza urbana, da construção civil,
volumosos, especiais, cemiteriais e volumosos
Ausência da identificação, controle e
fiscalização dos geradores de resíduos
agrosilvopastoris
Existência de abates de animais de forma
clandestina
Resíduos oriundos dos abates de animais são
descartados no lixão municipal
Inexistência de programas de coleta de resíduos
passíveis de logística reversa obrigatória
Ausência da identificação, controle e
fiscalização dos geradores de resíduos
industriais
Falta de programas de educação ambiental e
sanitária
Atuação de catadores informais de resíduos
recicláveis em ambientes insalubres
Ameaças
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Forças
Previsão para gestão integrada
regionalizada dos resíduos
Obtenção de recursos federais para
solucionar problemas municipais
Possibilidade de ações consorciadas com
outros municípios
Geração de renda a partir da coleta
seletiva

Fraquezas
Local inadequado para disposição dos resíduos
sólidos
Contaminação do solo, de águas subterrâneas e
corpos hídricos
Proliferação de vetores transmissores de
doenças

Fonte: INCIBRA, 2020.

Assim como para os demais eixos, para a infraestrutura de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos foram identificadas e examinadas as fraquezas de maneira
isolada para que seja possível anular os problemas que as ocasionam, os quais podem, ou
não, estarem relacionados. Isto permite apontar métodos para correção ou que possam
minimizar seus efeitos, de modo que se tornem forças relevantes do sistema.
Entre as fraquezas apontadas estão o lixão municipal utilizado como disposição
final dos resíduos de limpeza urbana, da construção civil, volumosos, especiais e
cemiteriais. Esse sistema de disposição causa a deterioração do solo, dos corpos hídricos,
do ar, contribuindo com a proliferação de inúmeras doenças parasitárias e infecciosas,
acarretando riscos potenciais à saúde da população e a proteção do meio ambiente. Além
disso, consiste em uma prática irregular, que vai de encontro com o preconizado na
Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei Federal nº 12.305/2010, a qual
determinou o encerramento de todos os lixões até o ano de 2014.
As fraquezas identificadas durante a elaboração do Diagnóstico, entre outras,
foram a Ausência de coleta seletiva, Inexistência de programas de coleta de resíduos
passíveis de logística reversa, Veículo (caminhão com carroceria) utilizado na coleta de
resíduos domiciliares apresenta inconformidades, Taxa de veículos disponível para
realização

dos

serviço

de

coleta

de

resíduos

domiciliares

é

inadequada,

Acondicionamento dos RSS do Grupo D sem identificação nas Unidades Básicas de
Saúde (UBS's), em desconformidade com o Anexo II da RDC nº 222/2018 da Anvisa,
Inexistência do sistema de coleta, tratamento e disposição final ambientalmente adequada
dos resíduos provenientes dos serviços de saneamento básico, mas também a Falta de
programas de educação ambiental e sanitária. Todas estas fraquezas poderiam ser
mitigadas se o município executasse as ações previstas no Plano Intermunicipal de Gestão
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Integrada de Resíduos Sólidos da Regionalização Mato Grande, relativas a limpeza
pública e manejo de resíduos sólidos.
Em contrapartida a esta realidade, também podem ser identificadas as forças do
sistema, as quais representam as vantagens já existentes. Conforme apresentado na Tabela
28, as forças encontradas na infraestrutura de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
na Zona Urbana do município consistem, entre outras, na Abrangência da coleta de
resíduos domiciliares, que atende cerca de 88% da Zona Urbana, existência do Plano de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Estadual o qual pode nortear as decisões a serem
tomadas a nível municipal. Outras forças observadas durante o diagnóstico foram a
Existência de um caminhão compactador utilizado nos serviços de coleta de resíduos
domiciliares, o Aterro Sanitário da Região Metropolitana de Natal como disposição final
dos resíduos domiciliares e comerciais, Empresa terceirizada responsável pela coleta,
transporte, tratamento e disposição final dos materiais perfurocortantes gerados nas
Unidades de Saúde, bem como a Formação de Consórcio Público Regional de Resíduos
Sólidos da Regionalização Mato Grande. Estes são fatores positivos que, mediante a
correção das fraquezas, podem garantir uma boa qualidade de funcionamento de toda a
cadeia.
Conforme já citado, os fatores externos exercem uma forte influência sobre os
sistemas de saneamento de um município, com os resíduos sólidos não é diferente. Assim,
as ameaças identificadas foram: Local inadequado para disposição dos resíduos sólidos,
Contaminação do solo, de águas subterrâneas e corpos hídricos, e a Proliferação de
vetores transmissores de doenças.
Outros fatores externos também podem influenciar positivamente o sistema,
caracterizando as oportunidades. Em pesquisas e planejamentos realizados durante a fase
de diagnóstico foram identificadas duas oportunidades que provêm melhorias ao sistema
atual, bem como fonte de recursos para construção de novas e necessárias infraestruturas.
As oportunidades encontradas foram: Previsão para gestão integrada regionalizada dos
resíduos, Obtenção de recursos federais para solucionar problemas municipais e a
Possibilidade de ações consorciadas com outros municípios.
Na Tabela 29 é apresentada a análise SWOT para infraestrutura de limpeza urbana
e manejo de resíduos sólidos da Zona Rural do município, estando expressas as forças,
fraquezas (ambiente interno), oportunidades e ameaças (ambiente externo) identificadas.
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Tabela 29: Análise SWOT – Resíduos Sólidos da Zona Rural

Forças

Fraquezas

Existência de coleta de resíduos domiciliares
nas comunidades Morro dos Martins,
Reduto e Canto da Ilha II

Ausência de Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos

As vias das comunidades rurais apresentam
condições aceitáveis de limpeza

Existência de buracos como
acondicionamento dos resíduos na maioria das
comunidades rurais

Os resíduos domiciliares nas comunidades
Morro dos Martins, Reduto e Canto da Ilha
II são dispostos no Aterro Sanitário
Metropolitano de Natal

Maioria das comunidades rurais não possuem
os serviços de coleta de resíduos domiciliares

Resíduos da Construção Civil são utilizados
para recobrimento de estradas e como aterro
em terrenos

Tratamento e destinação final inadequada dos
resíduos domiciliares

Resíduos perfurocortantes são levados à
Zona Urbana e coletados por uma empresa
terceirizada especializada na coleta,
transporte, tratamento e disposição final dos
Resíduos de Serviços de Saúde

Pequenos lixões como disposição final nas
comunidades Tabua, Baixinha dos Franças,
Morro dos Paulos, Canto da Ilha I e II,
Antônio Conselheiro, Morro dos Martins,
Angico Velho e Arizona

Existência de catadores associados na
Associação Cooperativa Gostoso Recicla

Nas comunidades que não possuem serviços
de coleta de resíduos domiciliares, há
disposição inadequada de resíduos sólidos nas
residências, em terrenos baldios e nas estradas

Reutilização de pneus em praças na
comunidade Baixinha dos Franças

Queima de resíduos de forma intensa nas
comunidades Antônio Conselheiro, Baixinha
dos Franças, Umburana, Cruzamento e Novo
Horizonte

Existência do Plano de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos Estadual

Os serviços de varrição, capinação, roçagem e
podação não são realizados na Zona Rural

Existência de Plano Intermunicipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da
Regionalização do Mato Grande

Resíduos de podação queimados e dispostos
inadequadamente nos terrenos baldios

Formação de Consórcio Municipal da
Regionalização Mato Grande

Ausência do Sistema de Coleta Seletiva

Necessidade de ampliar o serviço de coleta de
resíduos sólidos, devido ao aumento de
população flutuante, nos períodos de alta
estação
Ausência do controle e fiscalização dos
estabelecimentos geradores de resíduos

120
120

PRODUTO D: RELATÓRIO DA PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Forças

Fraquezas
comerciais
Inexistência do sistema de coleta, tratamento e
disposição final ambientalmente adequada dos
resíduos provenientes dos serviços de
saneamento básico
Acondicionamento dos RSS do Grupo A em
recipientes abertos e sem identificação nas
UBS's, em desconformidade com o Anexo II
da RDC nº 222/2018 da Anvisa
Acondicionamento dos RSS do Grupo D sem
identificação nas UBS's, em desconformidade
com o Anexo II da RDC nº 222/2018 da
Anvisa
Acondicionamento dos RSS do Grupo D com
sacos de cor branco leite ao invés de cor preta,
podendo causar o descarte inadequado dos
materiais infectantes
Inexistência de áreas para armazenamento
temporário dos resíduos cemiteriais
Resíduos cemiteriais de podação, roçagem e
de construção civil são queimados
Resíduos cemiteriais provenientes do processo
de exumação dos corpos são recolocados nas
covas não impermeabilizadas
Resíduos especiais são queimados, enterrados
ou destinados ao lixão junto com os resíduos
domiciliares coletados
Ausência da identificação, controle e
fiscalização dos geradores de resíduos
industriais
Ausência da identificação, controle e
fiscalização dos geradores de resíduos
agrosilvopastoris
Existência de abates de animais de forma
clandestina
Resíduos oriundos dos abates de animais são
descartados no lixão municipal
Inexistência de programas de coleta de
resíduos passíveis de logística reversa
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Forças

Fraquezas
obrigatória
Ausência de compostagem de resíduos
orgânicos
Falta de programas de educação ambiental e
sanitária
Atuação de catadores informais de resíduos
recicláveis em ambientes insalubres

Oportunidades

Ameaças

Previsão para gestão integrada dos resíduos

Local inadequado para disposição dos
resíduos sólidos

Obtenção de recursos federais para
solucionar problemas municipais

Contaminação do solo, de águas subterrâneas
e corpos hídricos

Possibilidade de ações consorciadas com
outros municípios

Proliferação de vetores transmissores de
doenças

Geração de renda a partir de coleta seletiva
Fonte: INCIBRA, 2020.

As principais fraquezas representam percas potenciais de qualidade, cobertura e
regularidade. As fraquezas observadas, entre outras, foram: Ausência de coleta de
resíduos domiciliares na maioria das comunidades rurais, pequenos lixões em algumas
comunidades, disposição final inadequada dos resíduos gerados, Queima de resíduos a
céu aberto, Inexistência de programas de coleta de resíduos passíveis de logística reversa,
Falta de programas de educação ambiental e sanitária, além da Ausência de coleta
seletiva.
Existem características positivas do sistema atual que podem ser o pontapé inicial
para prover melhorias ao sistema. Assim, as forças identificadas, entre outras, foram:
Existência de coleta de resíduos domiciliares nas comunidades rurais de Morro dos
Martins, Reduto e Canto Ilha II, Aterro Sanitário da Região Metropolitana de Natal como
disposição final dos resíduos domiciliares dessas comunidades com serviço de coleta,
Empresa terceirizada responsável pela coleta até disposição final dos resíduos
perfurocortantes, Existência do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Estadual
e Formação de Consórcio Público da Regionalização Mato Grande.
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Analisando os parâmetros externos que influenciam o sistema de limpeza urbana
manejo de resíduos sólidos, podem ser citadas as ameaças e oportunidades possíveis para
o sistema. Entre as ameaças foram identificados os mesmos fatores da Zona Rural: Local
inadequado para disposição dos resíduos sólidos, Contaminação do solo, de águas
subterrâneas e corpos hídricos e a Proliferação de vetores transmissores de doenças. Por
outro lado, para esta situação, podem ser encontradas oportunidades, as quais destacamse: Previsão para gestão integrada regionalizada dos resíduos, Obtenção de recursos
federais para solucionar problemas municipais, Possibilidade de ações consorciadas com
outros municípios.
6.2. CENÁRIOS, OBJETIVOS E METAS – INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA
URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
No Quadro 17 é apresentada uma relação entre metas, objetivos, prazos e
prioridades à Zona Urbana (sede) e no Quadro 18 à Zona Rural (comunidades rurais).
Os prazos de atendimento foram divididos em curto, médio e longo prazo, assim
as iniciativas de curto prazo devem completar 100% de seu objetivo e manter estes
resultados a longo prazo através de manutenção e revisão dos sistemas. Assim como as
ações de médio prazo, que atingem 100% de conclusão neste prazo, mas deve manter a
qualidade dos sistemas de atendimento a longo prazo.

123
123

PRODUTO D: RELATÓRIO DA PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Quadro 17: Cenários, objetivos e metas – Resíduos Sólidos – Zona Urbana

Metas

Índices atuais

Sistema de coleta de resíduos
domiciliares urbanos atinge 87,85%
dos domicílios
Cobertura de sistema de
Necessidade de ampliar o serviço de
coleta resíduos sólidos
coleta de resíduos sólidos, devido ao
aumento de população flutuante, nos
períodos de alta estação
Implantação de
recipientes para
acondicionamento de
resíduos

Acondicionamento insuficiente e
inadequado

Adequação do
transporte de resíduos
sólidos

Veículo inadequado para coleta e
transporte dos resíduos
Existência de resíduos de pedação
dispostos em terrenos baldios

Limpeza Pública

Objetivo

Prazos de atendimento
Imediato Curto Médio Longo

Prioridade

20202023

Até
2027

Até
2032

Até
2040

1. Ampliação do serviço de coleta dos
resíduos sólidos.

65%

100%

100%

100%

1

2. Intensificar o serviço de coleta de
resíduos sólidos urbanos, durante
períodos de alta estação.

100%

100%

100%

100%

1

3. Aquisição e implantação estratégica
de recipientes de acondicionamento de
resíduos sólidos adequados (lixeiras
para resíduos secos e lixeiras para
resíduos úmidos).

40%

100%

100%

100%

1

20%

50%

100%

100%

1

100%

100%

100%

100%

1

30%

80%

100%

100%

1

4. Adequação do veículo coletor de
resíduos sólidos dentro dos parâmetros
das NBR 13.463 – Coleta de resíduos
sólidos.
5. Estabelecimento de metodologias
para ampliação dos serviços de varrição,
capinação, roçagem e pedação.

6.
Implementação de reciclagem e
Disposição final inadequada dos
compostagem dos resíduos de poda,
resíduos de poda, capina e roçagem
capina e roçagem.
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Metas

Índices atuais

Objetivo

Necessidade de ampliar o serviço de
7. Intensificar os serviços de limpeza
limpeza pública, devido ao aumento
pública, principalmente nas praias,
de população flutuante em alta
durante os períodos de alta estação.
estação
8.
Capacitação dos profissionais
Descarte inadequado dos RSS
envolvidos para o descarte adequado.
Acondicionamento dos RSS do
Grupo A em acondicionadores
abertos e sem identificação nas
9. Aquisição de recipientes adequados
UBS, em desconformidade com o para acondicionamento dos RSS.
Anexo II da RDC nº 222/2018 da
Anvisa
Acondicionamento dos RSS do
10.
Garantir a identificação nos
Adequação do manejo Grupo D sem identificação nas UBS,
recipientes, de acordo com o tipo dos
dos Resíduos de Serviços em desconformidade com o Anexo
RSS.
II da RDC nº 222/2018 da Anvisa
de Saúde
Acondicionamento dos RSS do
Grupo D com sacos de cor branco
leite, ao invés de cor preta, podendo 11. Aquisição de sacos adequados.
causar o descarte inadequado dos
materiais infectantes
Armazenamento das bombonas
12. Adequação dos abrigos para
inadequado em UBS, de acordo com
armazenamento
temporário
das
a Resolução RDC Nº 306, de 7 de
bombonas.
dezembro de 2004
13. Estabelecimento de metodologias e
Disposição final inadequada dos
Adequação do manejo
implantação da disposição adequada
Resíduos Cemiteriais
dos Resíduos Cemiteriais
dos Resíduos Cemiteriais.

Prazos de atendimento
Imediato Curto Médio Longo

Prioridade

20202023

Até
2027

Até
2032

Até
2040

100%

100%

100%

100%

1

100%

100% ‘100%

100%

1

100%

100%

100%

100%

1

100%

100%

100%

100%

1

100%

100%

100%

100%

1

100%

100%

100%

100%

1

20%

70%

100%

100%

1
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Metas

Índices atuais

Objetivo

Inexistência de área para
14. Implantação de abrigos para as
armazenamento temporário dos
armazenamento
temporário
dos
Resíduos Cemiteriais, internamente
Resíduos Cemiteriais.
no cemitério
15.
Implementar o controle da
quantidade de resíduos gerados e
Gerenciamento
das
principais
fontes
Não há gerenciamento adequado dos cadastro
adequado dos Resíduos
geradoras.
Resíduos de Construção Civil e
de Construção Civil e
Demolição
16. Aplicar a destinação final adequada
Demolição
dos Resíduos de Construção Civil e
Demolição.
Inexistência do sistema de coleta,
17. Implantação do sistema de coleta e
tratamento e disposição final
Resíduos dos Serviços
disposição final adequada dos resíduos
ambientalmente adequada dos
Públicos de Saneamento
dos serviços públicos de saneamento
resíduos provenientes dos serviços
Básico
básico.
públicos de saneamento básico
18. Implementação das ações previstas
no Plano Intermunicipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos.
19. Estabelecimento de etapas de
Adequação a Política
Inadequação com a Política
redução, reutilização, e reciclagem, com
Nacional de Resíduos
Nacional de Resíduos Sólidos
vistas a minimizar o volume de rejeitos
Sólidos
encaminhados para disposição final
ambientalmente adequada.
20. Elaborar e implementar um plano de
logística reversa.
Destinação e disposição final
21. Aplicar destinação ambientalmente
Destinação e disposição
inadequada
adequada dos resíduos sólidos, com
final adequada dos

Prazos de atendimento
Imediato Curto Médio Longo

Prioridade

20202023

Até
2027

Até
2032

Até
2040

50%

100%

100%

100%

1

30%

60%

100%

100%

1

20%

60%

100%

100%

1

25%

60%

100%

100%

1

15%

30%

65%

100%

1

25%

50%

80%

100%

1

20%

60%

80%

100%

1

25%

50%

75%

100%

1
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Metas

Índices atuais

Objetivo

utilização do aterro sanitário ou o uso de
usinas de tratamento dos resíduos
sólidos.
22. Recuperação de área degradada do
lixão municipal.
23. Elaborar e implementar programa
de coleta seletiva.
24. Instalação de lixeiras municipais
Ausência do sistema de coleta
Adequação do Sistema
que permitam o armazenamento dos
seletiva
de Coleta Seletiva
resíduos segregados secos, em locais
públicos (praças, escolas municipais,
mercados públicos, entre outros).
25. Implantação de ecopontos, para que
Descarte inadequado dos resíduos
a população possa fazer o descarte dos
volumosos
resíduos volumosos.
Adequação do manejo
dos Resíduos Volumosos
26. Aplicar destinação e disposição
Destinação e disposição final
final
adequadas
dos
resíduos
inadequada dos resíduos volumosos
volumosos.
27. Criação de um cadastro dos
Ausência da identificação e
geradores de resíduos comerciais.
Adequação do manejo
classificação dos geradores dos
dos Resíduos Comerciais
28. Fiscalização do manejo dos resíduos
resíduos comerciais
comerciais.
29.
Criação de um cadastro dos
Adequação do manejo Ausência da identificação, controle e
geradores de resíduos agrosilvopastoris.
fiscalização dos geradores de
dos Resíduos
30. Fiscalização do manejo dos resíduos
resíduos agrosilvopastoris
Agrosilvopastoris
agrosilvopastoris.

Prazos de atendimento
Imediato Curto Médio Longo

Prioridade

20202023

Até
2027

Até
2032

Até
2040

30%

60%

100%

100%

1

25%

75%

100%

100%

1

25%

75%

100%

100%

1

25%

75%

100%

100%

1

25%

75%

100% 1001%

1

20%

75%

100%

100%

2

20%

75%

100%

100%

2

25%

80%

100%

100%

1

25%

80%

100%

100%

1

resíduos sólidos na Zona
Urbana
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Metas

Índices atuais

Objetivo

31. Implantação de um abatedouro
público e interdição dos locais com
abate clandestino.
32. Criação de um cadastro dos
geradores de resíduos industriais.
Ausência da identificação dos
Adequação do manejo
geradores
de
resíduos
industriais
dos Resíduos Industriais
33. Fiscalização do manejo dos resíduos
industriais.
34. Elaborar e implementar programa
Ausência de compostagem de
Compostagem da
de coleta seletiva e compostagem para
resíduos orgânicos
matéria orgânica
os resíduos orgânicos.
35. Implementação de um programa de
Ausência de programas de educação
educação ambiental efetivo abrangendo
Educação ambiental
ambiental continuada
toda a população.
36. Criação de um programa para
Formalização da catação
Catadores informais em condições promover a inserção dos catadores
e implantação de
de trabalho inseguras
informais na Associação Cooperativa
atividades de reciclagem
Gostoso Recicla.
Existência de abate de animais de
forma clandestina

Prazos de atendimento
Imediato Curto Médio Longo

Prioridade

20202023

Até
2027

Até
2032

Até
2040

30%

100%

100%

100%

1

20%

80%

100%

100%

2

20%

80%

100%

100%

2

25%

75%

100%

100%

1

20%

70%

100%

100%

1

100%

100%

100%

100%

1

Fonte: INCIBRA, 2020.
Prioridade 1: Início das ações em no máximo 2 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico.
Prioridade 2: Início das ações em no máximo 3 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico.
Prioridade 3: Início das ações em no máximo 6 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico.
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Quadro 18: Cenários, objetivos e metas – Resíduos Sólidos – Zona Rural

Metas

Índices atuais

Ausência de coleta de resíduos
domiciliares na maioria das
comunidades rurais
Cobertura de sistema de
Necessidade de ampliar o serviço de
coleta resíduos sólidos
coleta de resíduos sólidos, devido ao
aumento de população flutuante, nos
períodos de alta estação
Implantação de
recipientes para
acondicionamento de
resíduos

Acondicionamento insuficiente e
inadequado

Adequação do
transporte de resíduos
sólidos

Veículo inadequado para coleta e
transporte dos resíduos

Limpeza Pública

Objetivo

Prazos de atendimento
Imediato Curto Médio Longo

Prioridade

20202023

Até
2027

Até
2032

Até
2040

1. Estabelecimento de metodologias e
implantação do serviço de coleta de
resíduos sólidos.

20%

50%

100%

100%

1

2. Intensificar o serviço de coleta de
resíduos sólidos urbanos, durante
períodos de alta estação.

100%

100%

100%

100%

1

20%

50%

100%

100%

1

20%

50%

100%

100%

1

30%

60%

100%

100%

1

30%

80%

100%

100%

1

3. Aquisição e implantação estratégica
de recipientes de acondicionamento de
resíduos sólidos adequados (lixeiras
para resíduos secos e lixeiras para
resíduos úmidos).
4. Adequação do veículo coletor de
resíduos sólidos dentro dos parâmetros
das NBR 13.463 – Coleta de resíduos
sólidos.

Inexistência dos serviços de
varrição, capinação, roçagem e
pedação na maioria das comunidades 5. Estabelecimento de metodologias e
rurais
implantação dos serviços de varrição,
Queima de resíduos de poda
capinação, roçagem e pedação.
Existência de resíduos de pedação
dispostos em terrenos baldios
6. Implementação de reciclagem e
Disposição final inadequada dos
compostagem dos resíduos de poda,
resíduos de poda, capina e roçagem
capina e roçagem.
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Metas

Adequação do manejo
dos Resíduos de
Serviços de Saúde

Adequação do manejo
dos Resíduos
Cemiteriais

Índices atuais

Objetivo

Necessidade de ampliar o serviço de
7. Intensificar os serviços de limpeza
limpeza pública, devido ao aumento
pública, principalmente nas praias,
de população flutuante em alta
durante os períodos de alta estação.
estação
8. Capacitação dos profissionais
Descarte inadequado dos RSS
envolvidos para o descarte adequado.
Acondicionamento dos RSS do
Grupo A em acondicionamento
aberto e sem identificação nas
9. Aquisição de recipientes adequados.
UBS's, em desconformidade com o
Anexo II da RDC nº 222/2018 da
Anvisa
Acondicionamento dos RSS do
Grupo D sem identificação nas
10. Garantir a identificação adequada
UBS's, em desconformidade com o
para cada tipo de RSS.
Anexo II da RDC nº 222/2018 da
Anvisa
Acondicionamento dos RSS do
Grupo D com sacos de cor branco
leite, ao invés de cor preta, podendo 11. Aquisição de sacos adequadas.
causar o descarte inadequado dos
materiais infectantes
Disposição final inadequada dos
Resíduos Cemiteriais

12. Estabelecimento de metodologias e
implantação da disposição adequada
dos Resíduos Cemiteriais.

Prazos de atendimento
Imediato Curto Médio Longo

Prioridade

20202023

Até
2027

Até
2032

Até
2040

100%

100%

100%

100%

1

100%

100% ‘100%

100%

1

100%

100%

100%

100%

1

100%

100%

100%

100%

1

100%

100%

100%

100%

1

20%

70%

100%

100%

1
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Metas

Índices atuais

Objetivo

Inexistência de área para
13. Implantação de abrigos para as
armazenamento temporário dos
armazenamento temporário dos
Resíduos Cemiteriais, internamente
Resíduos Cemiteriais.
no cemitério
14. Implementar o controle da
quantidade de resíduos gerados e
Gerenciamento
Não há gerenciamento adequado dos cadastro das principais fontes
adequado dos Resíduos
geradoras.
Resíduos de Construção Civil e
de Construção Civil e
Demolição
15. Aplicar a destinação final adequada
Demolição
dos Resíduos de Construção Civil e
Demolição.
Inexistência do sistema de coleta,
16. Implantação do sistema de coleta e
tratamento e disposição final
Resíduos dos Serviços
disposição final adequada dos resíduos
ambientalmente adequada dos
Públicos de Saneamento
dos serviços públicos de saneamento
resíduos provenientes dos serviços
Básico
básico.
públicos de saneamento básico
17. Implementação das ações previstas
no Plano Intermunicipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos.
18. Estabelecimento de etapas de
Adequação a Política
Inadequação com a Política Nacional redução, reutilização, e reciclagem,
Nacional de Resíduos
de Resíduos Sólidos
com vistas a minimizar o volume de
Sólidos
rejeitos encaminhados para disposição
final ambientalmente adequada.
19. Elaborar e implementar um plano
de logística reversa.

Prazos de atendimento
Imediato Curto Médio Longo

Prioridade

20202023

Até
2027

Até
2032

Até
2040

50%

100%

100%

100%

1

30%

60%

100%

100%

1

20%

60%

100%

100%

1

25%

60%

100%

100%

1

15%

30%

65%

100%

1

25%

50%

80%

100%

1

20%

60%

80%

100%

1
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Metas

Destinação e disposição
final adequada dos
resíduos sólidos

Adequação do Sistema
de Coleta Seletiva

Adequação do manejo
dos Resíduos Volumosos

Índices atuais

Objetivo

Destinação e disposição final
inadequada

Ausência do sistema de coleta
seletiva

Descarte inadequado dos resíduos
volumosos

Prazos de atendimento
Imediato Curto Médio Longo

Prioridade

20202023

Até
2027

Até
2032

Até
2040

20. Aplicar destinação ambientalmente
adequada dos resíduos sólidos, com
utilização do aterro sanitário ou o uso
de usinas de tratamento dos resíduos
sólidos.

25%

50%

75%

100%

1

21. Recuperação de área degradada de
pequenos lixões.

30%

60%

100%

100%

1

22. Elaborar e implementar programa
de coleta seletiva.

25%

75%

100%

100%

1

23. Instalação de lixeiras municipais
que permitam o armazenamento dos
resíduos segregados secos, em locais
públicos (praças, escolas municipais,
mercados públicos, entre outros).

25%

75%

100%

100%

1

24. Implantação de ecopontos, para
que a população possa fazer o descarte
dos resíduos volumosos.

25%

75%

100%

100%

1

25%

75%

100% 1001%

1

20%

75%

100%

2

25. Aplicar destinação e disposição
Destinação e disposição final
final adequadas dos resíduos
inadequada dos resíduos volumosos
volumosos.
26. Criação de um cadastro dos
geradores de resíduos comerciais.

100%
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Metas

Índices atuais

Adequação do manejo
dos Resíduos
Comerciais

Ausência da identificação e
classificação dos geradores dos
resíduos comerciais

Adequação do manejo
dos Resíduos
Agrosilvopastoris

Ausência da identificação dos
geradores de resíduos industriais

Compostagem da
matéria orgânica

Ausência de compostagem de
resíduos orgânicos

Formalização da
catação e implantação
de atividades de
reciclagem

27. Fiscalização do manejo dos
resíduos comerciais.

28. Criação de um cadastro dos
Ausência da identificação, controle e geradores de resíduos agrosilvopastoris.
fiscalização dos geradores de
29. Fiscalização do manejo dos
resíduos agrosilvopastoris
resíduos agrosilvopastoris.

Adequação do manejo
dos Resíduos Industriais

Educação ambiental

Objetivo

30. Criação de um cadastro dos
geradores de resíduos industriais.
31. Fiscalização do manejo dos
resíduos industriais.
32. Elaborar e implementar programa
de coleta seletiva e compostagem para
os resíduos orgânicos.

33. Implementação de um programa de
Ausência de programas de educação
educação ambiental efetivo abrangendo
ambiental continuada
toda a população.
34. Criação de um programa para
Catadores informais em condições promover a inserção dos catadores
de trabalho inseguras
informais na Associação Cooperativa
Gostoso Recicla.

Prazos de atendimento
Imediato Curto Médio Longo

Prioridade

20202023

Até
2027

Até
2032

Até
2040

20%

75%

100%

100%

2

25%

80%

100%

100%

1

25%

80%

100%

100%

1

20%

80%

100%

100%

2

20%

80%

100%

100%

2

25%

75%

100%

100%

1

20%

70%

100%

100%

1

100%

100%

100%

100%

1

Fonte: INCIBRA, 2020.
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Prioridade 1: Início das ações em no máximo 2 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico.
Prioridade 2: Início das ações em no máximo 3 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico.
Prioridade 3: Início das ações em no máximo 6 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico.
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6.3. PROJEÇÃO

DE

DEMANDAS

E

PROSPECTIVAS

TÉCNICAS

–

INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
No eixo da infraestrutura de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, as
projeções de demanda levam em consideração toda a população do município, haja vista
que o aterro deverá atender a população de todo o município.
6.3.1. Estimativas anuais dos volumes de produção dos resíduos sólidos
Para a avaliação da geração de resíduos sólidos domésticos do município de São
Miguel do Gostoso/RN foram considerados os dados populacionais apresentados neste
trabalho. Foi realizada a projeção da quantidade de resíduos sólidos gerados em um
horizonte de 20 anos.
Com base nas informações coletadas no Produto 2 (Elaboração do Diagnóstico
dos Resíduos Sólidos dos Municípios da Região do Mato Grande), presente no Plano
Intermunicipal de Resíduos Sólidos da Região Mato Grande (PIRS – Mato Grande/RN,
2016), a média de geração diária de resíduos sólidos urbanos do município no município
de São Miguel do Gostoso é de 1,18 kg/hab.dia. De acordo com o Anexo 1 (Estudo da
Caracterização Física dos Resíduos Sólidos – Gravimetria) presente no Produto 2,
45,60% da produção de resíduos sólidos no município corresponde a matéria orgânica,
46% de resíduos recicláveis e 9,60% de rejeitos.
Na tabela que se apresenta na sequência, podemos observar o resultado da média
da geração de resíduos, tendo como base o valor de 1,18 kg/hab.dia e sua tendência de
evolução, considerando apenas os valores do horizonte de projeto (2020 a 2040), bem
como avaliando inicialmente a taxa de geração de resíduos, associada a uma taxa de
crescimento de 1% a.a., e os percentuais de produção de resíduos descritos no parágrafo
anterior.
Esclarece-se que esta informação se baseia nos resultados do estudo de
composição gravimétrica realizada nas áreas de disposição final de resíduos, onde se
pretende obter o mínimo rejeito possível com a implantação dos programas de coleta
seletiva associada aos 3 R’s, (Reduzir, Reaproveitar e Reciclar), bem como aos sistemas
de compostagem caseira e coletiva.
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Tabela 30 - Geração de Resíduos Sólidos

Ano

Mat.
Orgânica (%)

Recicláveis
(%)

Rejeitos
(%)

Taxa de Geração
(kg/hab.dia)

População
(hab)

Resíduos totais
(kg/dia)

Mat. Orgânica
(kg/dia)

Recicláveis
(kg/dia)

Rejeitos
(kg/dia)

2020

44,20

47,94

7,86

1,253

13.313

16.676

7.371

7.994

1.311

2021

44,10

48,24

7,66

1,265

13.421

16.979

7.488

8.191

1.300

2022

43,99

48,52

7,49

1,278

13.525

17.282

7.603

8.384

1.294

2023

43,88

48,77

7,35

1,291

13.626

17.585

7.717

8.576

1.292

2024

43,77

49,00

7,23

1,303

13.726

17.891

7.831

8.767

1.293

2025

43,66

49,21

7,13

1,316

13.820

18.194

7.943

8.954

1.297

2026

43,55

49,41

7,04

1,330

13.912

18.498

8.055

9.140

1.303

2027

43,44

49,59

6,97

1,343

14.002

18.804

8.168

9.324

1.311

2028

43,34

49,75

6,91

1,356

14.089

19.110

8.282

9.507

1.321

2029

43,24

49,90

6,86

1,370

14.171

19.413

8.394

9.687

1.333

2030

43,14

50,03

6,82

1,384

14.252

19.720

8.508

9.866

1.345

2031

43,06

50,16

6,79

1,397

14.332

20.029

8.624

10.046

1.359

2032

42,97

50,27

6,76

1,411

14.413

20.343

8.742

10.226

1.375

2033

42,90

50,37

6,73

1,426

14.494

20.662

8.863

10.408

1.391

2034

42,82

50,47

6,71

1,440

14.578

20.990

8.989

10.593

1.409

2035

42,76

50,55

6,69

1,454

14.660

21.319

9.115

10.777

1.427

2036

42,69

50,63

6,68

1,469

14.744

21.655

9.245

10.964

1.446

2037

42,64

50,70

6,67

1,483

14.827

21.995

9.378

11.151

1.466

2038

42,58

50,76

6,66

1,498

14.911

22.341

9.513

11.341

1.487
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Ano

Mat.
Orgânica (%)

Recicláveis
(%)

Rejeitos
(%)

Taxa de Geração
(kg/hab.dia)

População
(hab)

Resíduos totais
(kg/dia)

Mat. Orgânica
(kg/dia)

Recicláveis
(kg/dia)

Rejeitos
(kg/dia)

2039

42,53

50,82

6,65

1,513

14.995

22.691

9.651

11.532

1.508

2040

42,49

50,87

6,64

1,528

15.081

23.050

9.966

11.726

1.530

Fonte: INCIBRA, 2019
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Na avaliação das estimativas de volumes gerados anualmente, entre estes a
geração total, o potencial para a reciclagem, o volume passível de ser compostado e o
volume destinado para o aterro sanitário (rejeito), foi calculado um horizonte futuro de
geração de resíduos, considerando que com a implantação de programas de coleta seletiva
e de educação ambiental conforme propostos nas metas a curto prazo do Quadro 17 deste
prognóstico, a tendência será reduzir a produção de rejeitos e aumentar a quantidade de
resíduos recicláveis e orgânicos, que poderão ser comercializados e utilizados como
matéria prima nas indústrias.
A projeção futura para o ano de 2040, realizada para o município de São Miguel
do Gostoso/RN apresentou um volume de Matéria Orgânica de 42,49% do total de
resíduos gerados, os resíduos Recicláveis representam 50,87% desse total e os rejeitos
6,64%.
6.3.2. Metodologia para cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos
Este estudo propõe, a partir dos fatos citados anteriormente, o cálculo dos valores
médios per capita para as taxas de coleta do município condizentes com a meta
estabelecida, com o intuito de permitir a operação eficiente dos serviços de limpeza
urbana de manejo de resíduos sólidos municipal, abarcando os custos envolvidos e
compensando o capital investido inicialmente para que o sistema apresente condições de
sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro.
Em muitos municípios, a cobrança pelos serviços de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos nem sempre é realizada de forma direta e evidente ao contribuinte, nestes
casos o custo é financiado pelo Tesouro Municipal, a partir dos recursos advindos do
recolhimento de impostos e taxas pagas pelos tributários, bem como do Fundo de
Participação dos Municípios.
Uma grande tendência para garantir a sustentabilidade dos serviços de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos é a cobrança pela atividade, a qual é baseada em uma
taxa que considera o peso ou volume gerado por cada contribuinte. Entretanto, a
aplicação de sistemas de cobranças desse tipo não pode ser implementada de maneira
radical, sendo necessário à existência de ações auxiliares de sensibilização e educação
ambiental acompanhados de um sistema sólido de coibição das atividades ilegais
referentes aos resíduos.
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A tarifa a ser estabelecida não deve resultar apenas de um cálculo econômico e
sim considerar os objetivos que devem ser alcançados, os condicionantes legais e
operacionais do sistema a ser instalado.
Visto que o Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos PEGIRS/RN não aborda a questão da tarifação dos serviços de saneamento e resíduos
sólidos no nosso Estado, vale destacar que um estudo feito para o Projeto Preparatório
para o Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Paraíba do Sul para a elaboração dos
Subsídios para Tarifação dos referidos serviços no estado de Minas Gerais considerou os
seguintes aspectos:
 Aspectos distributivos – taxas variáveis conforme o nível de renda ou de
consumo do usuário, no qual a classe de maior renda acaba subsidiando a de
menor renda;
 Aspecto preservacionista – taxas discriminadas que incentivem a disposição
seletiva do lixo, em nível doméstico, favorecendo a sua reciclagem;
 Aspecto econômico – taxas que venham a cobrir os custos dos investimentos
realizados, os de operação e administração do sistema e ainda a remuneração do
capital investido.
A união destes três aspectos é importante para a elaboração da taxa de tarifária do
manejo de resíduos sólidos urbanos dos municípios, visto que permite considerar
diferentes bases para o cálculo e não apenas o viés econômico.
Para os estudos e anteprojetos dos serviços de limpeza urbana será considerado
que o município operará com a coleta unificada, mas com a disposição de seus resíduos
sólidos na forma de consórcios, ou seja, vários municípios compartilharão do mesmo
aterro sanitário, conforme previsto no PEGIRS/RN.
A taxa de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos podem ser calculados
tendo como base o custo unitário do serviço, o qual pode ser previsto em função do custo
total do serviço calculado no último exercício encerrado, da flutuação nos preços de
aquisição dos fatores de produção do serviço e nos preços correntes do mercado deduzidas
as parcelas relativas a lucro. Uma opção a ser considerada é realizar a separação dos
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serviços em dois grupos: serviços de varrição e coleta domiciliar. O primeiro grupo deve
ser custeado pela prefeitura municipal através dos valores expressos na lei orçamentária,
podendo considerar a cobrança de uma taxa dos munícipes pelo descarte de seus resíduos
em locais inadequados, já para o segundo devem ser observadas os critérios legais
estabelecidos, principalmente, a renda da população.
Segundo o IBAM (2001), a arrecadação total dos serviços pode ser calculada de
acordo com a fórmula:
Remuneração = Despesas = Recursos do Tesouro Municipal + Arrecadação da Taxa de
Coleta de Lixo (TCL) + Arrecadação de Tarifas e Receitas Diversas
O custo total anual de coleta deve também incluir os custos com a transferência,
transporte, tratamento e disposição final dos resíduos, bem como os custos de
administração,

gerenciamento, sistemas

de

controle, despesas

de capital

e

desenvolvimento tecnológico vinculado à coleta.
Esse valor ainda pode ser adequado às peculiaridades dos diferentes bairros do
município, levando em consideração alguns aspectos, conforme citados anteriormente
(distributivos, preservacionista, econômicos).
O Ministério do Meio Ambiente (MMA) adota uma metodologia baseada em
custos diretos de aquisição e operação do sistema. Esta metodologia será descrita a seguir.
Baseado na população, economias e na taxa de geração de resíduos domésticos é
calcular a taxa de geração do município através da seguinte equação:
𝐺𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 =

𝑃𝑜𝑝 x taxa de geração/hab
1000

6.3.3. Regras para o transporte
O transporte de resíduos é regulamentado por meio de normas técnicas e
resoluções. A NBR 13221/2010 regulamenta o transporte terrestre apresenta como
requisitos gerais:
GERAIS
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 O transporte deve ser feito por meio de veículo específico e/ou equipamento
adequado, obedecendo às regulamentações pertinentes.
 O estado de conservação do equipamento de transporte deve ser tal que,
durante o transporte, não permita vazamentos ou derramamento do resíduo.
 O resíduo durante, o transporte, deve estar protegido de intempéries, assim
como deve estar devidamente acondicionado para evitar seu espalhamento
na via pública ou férrea.
 Os resíduos não podem ser transportados juntamente com alimentos,
medicamentos ou objetos destinados ao uso e/ou consumo humano ou
animal, ou com embalagens destinadas a estes fins.
 O transporte de resíduos deve atender a legislação ambiental específica, por
exemplo, a NBR 13.463 – Coleta de resíduos sólidos, bem como deve ser
acompanhado de documento de controle ambiental previsto pelo órgão
competente.
-Para os resíduos gerados em acidentes durante o transporte, a sua remoção
do local do acidente até seu primeiro destino pode ser feita isentando-se
algumas exigências podendo continuar com a documentação original da
carga.
 A descontaminação dos equipamentos de transporte, quando necessária, de
ver realizada em local(is) autorizado(s) pelo órgão competente.
 No caso de manuseio e destinação adequada de resíduos, deve ser verificada
a classificação discriminada na ABNT NBR 10004. De forma geral, para o
manuseio adequado devem ser analisadas as características e os riscos
inerentes ao trato de cada tipo de resíduo, as pessoas que irão manusear
devem ser orientadas quanto à execução adequada das tarefas de coleta,
transporte e armazenamento, utilizando equipamentos de proteção
individual (EPI) necessários a execução de suas atividades, também dever
ser alertados quanto aos procedimentos de emergência em caso de acidentes
(contato ou contaminação com o resíduo) seja individual ou ambiental. Para
destinação adequada deve-se verificar a tipologia do resíduo, podendo este
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ser encaminha para o aterro sanitário, estações de tratamento, incineração,
etc.
 No caso de armazenamento de resíduos perigosos deve ser verificada a
ABNT NBR 12235. De acordo com esta norma técnica o armazenamento
de resíduos consiste na contenção temporária de resíduos, em área
autorizada pelo órgão de controle ambiental, à espera de reciclagem,
recuperação, tratamento ou disposição final adequada, desde que atenda às
condições básicas de segurança. Este armazenamento deverá ser feito de
forma que não altere a quantidade e qualidade do resíduo.
 Os resíduos de serviços de saúde devem atender também às ABNT NBR
12807, ABNT NBR 12808, ABNT NBR 12809 e ABNT NBR 12810.
 Esta norma não se aplica aos materiais radioativos e aos transportes aéreos,
hidroviário e marítimo, assim como ao transporte interno, numa mesma
área, do gerador.
PERIGOSOS
 Todo transporte por meio terrestre de resíduos perigosos deve obedecer ás
instruções complementares do Regulamento para o Transporte Rodoviário
de Produtos Perigosos (RTPP) aprovado pelo Decreto 96.004 e às Normas
Brasileiras referentes ao assunto.
 Os resíduos perigosos devem ser transportados em veículo onde haja
segregação entre a carga e o pessoal envolvido durante o transporte. Os
resíduos perigosos não podem ser transportados em motocicleta e/ou
similares.
 Os resíduos perigosos devem ser transportados obedecendo aos critérios de
compatibilidade, conforme a ABNT NBR 14619.
 Quando não houver legislação ambiental municipal para o transporte de
resíduos perigosos, o gerador do resíduo deve emitir documento de controle
de resíduo com as seguintes informações:
a) sobre o resíduo:
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- nome apropriado para embarque, conforme Anexo da Resolução nº 420
da ANTT;
- estado físico (sólido, líquido ou gasoso);
- classificação (classe ou subclasse de risco) conforme Anexo da
Resolução nº 420 da ANTT
- quantidade;
- tipo de acondicionamento (anexo A);
- nº da ONU;
- nº de risco;
- grupo de embalagem;
- declaração do expedidor (conforme 5.4.1.1.11 da Resolução nº 420 da
ANTT);
b) sobre o gerador, receptor e transportador do resíduo:
- atividade;
- razão social;
- CNPJ;
- endereço;
- telefone;
- fax;
- e-mail;
c) número (s) de telefone(s) da empresa para caso de emergência.
 Os resíduos perigosos e suas embalagens devem obedecer ao disposto no Anexo da
Resolução nº 420 da ANTT e suas atualizações. As embalagens devem estar
identificadas com rótulos de segurança e rótulos de risco conforme previsto na
ABNT NBR 7500.
 No caso do transporte de diversos resíduos perigosos acondicionados na mesma
embalagem externa, esta deve ser marcada conforme exigido para casa rótulo
perigoso.
Sendo assim, a prefeitura e demais setores responsáveis pelo transporte de
resíduos devem se adequar as exigências normativas vigentes as quais serão descritas na
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tabela abaixo, utilizando para isso empresas habilitadas e devidamente licenciadas para
esta função.
Diante das informações supracitadas, é indicado que seja feito a elaboração de um
projeto que contemple programas de viés educativo e informativo, que devem ser
direcionados a população, poder público, empresas, prestadores de serviços e indústrias
situadas no município. O objetivo deste projeto é esclarecer aos indivíduos a importância
do cumprimento das normas vigentes para que seja garantida a segurança ambiental e
evitar danos à saúde pública no processo de transporte dos resíduos.
Para dar apoio e suporte a elaboração e execução dos projetos indica-se uma
parceria entre as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de Educação.
A Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010, a qual institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, regulamentada pelo Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010,
define em seu art. 20 que estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de
resíduos sólidos:
I - os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas “e”, “f”, “g” e “k”
do inciso I do art. 13;
II - os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que:
a) gerem resíduos perigosos;
b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua
natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos
domiciliares pelo poder público municipal;
III - as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de
normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama;
IV - os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na alínea
“j” do inciso I do art. 13 e, nos termos do regulamento ou de normas
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e, se couber, do SNVS, as empresas
de transporte;
V - os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão
competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa. (BRASIL, 2010).

Com auxílio de ações educativas e informativas deverá ser desenvolvido um
trabalho junto aos empreendimentos sujeitos ao art. 20 da Lei 12.305/2010, para que estes
façam a adequação de suas atividades em conformidade com os requisitos legais em
vigor. Os planos de gerenciamento de resíduos sólidos deverão ser apresentados em um
prazo máximo de 12 meses após aprovação deste plano, devendo ser encaminhados aos
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órgãos competentes de acordo com as peculiaridades de cada empreendimento, podendo
esse órgão ser de esfera municipal ou estadual.
6.3.4. Critérios para pontos de apoio
Conforme apresentado no Diagnóstico, o atual sistema de gestão de resíduos
sólidos urbanos é realizado pela administração pública direta (municipal), através da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano. Atualmente, no
município de São Miguel do Gostoso, existe a Associação Cooperativa Gostoso Recicla,
que recebe resíduos passíveis de reciclagem, inclusive através de duas coletas por semana
pela prefeitura municipal.
Com o objetivo de atender a Lei nº 11.445/2007 e a Política Nacional de Resíduos
Sólidos devem ser instaladas estruturas que deem suporte a gestão integrada do RSU no
território municipal urbano e rural. Essas estruturas devem abarcar:
 Lixeiras públicas – devem permitir o acondicionamento diferenciado dos
resíduos e serem dimensionadas conforme o volume médio de resíduos gerados
pela população local. Na Zona Urbana, recomenda-se a implantação de pelo
menos 04 (quatro) lixeiras por quarteirão (uma em cada esquina), e em todas as
comunidades rurais de São Miguel do Gostoso, faz-se necessário a implantação
de pelo menos 02 (duas) lixeiras por quarteirão, em centros comerciais e locais de
grande circulação de pessoas.
 Ecopontos – são locais de apoio à estrutura de coleta seletiva, suporte a
guarnição e ponto de entrega voluntária dos resíduos domiciliares, devendo
ser dimensionados conforme o volume de resíduos gerados. Assim, serão
instalados em, pelo menos, 07 (sete) pontos distintos do município, sendo esses
locais de fácil acesso e distante de corpos hídricos, alocados estrategicamente para
servir de apoio aos catadores e a população, de forma a atender o município em
sua totalidade. Recomenda-se a instalação de, no mínimo, 04 (quatro) ecopontos
na sede do município e 03 (três) na Zona Rural.
 Locais de Entrega Voluntária (LEVs) – são estruturas que permitem a entrega
voluntária de pequenas quantidades de resíduos, instalados em locais
estratégicos de grande circulação de pessoas, por exemplo: supermercados,
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praças públicas, secretárias municipais, escolas, postos de combustíveis e
demais empreendimentos que demonstrem interesse na alocação de um LEV
em suas instalações. Recomenda-se a instalação de, no mínimo, 02 (dois) Locais
de Entrega Voluntária na sede do município e 02 (dois) Locais na Zona Rural.
 Áreas de Transbordo e Triagem (ATT) – locais apropriados à destinação
intermediária dos resíduos, os quais devem possuir infraestrutura adequada para
a transferência dos resíduos sólidos urbanos (RSU), e à separação dos resíduos
secos recicláveis e armazenamento temporário para posterior comercialização. As
Áreas de Transbordo e Triagem devem dispor de equipamentos e infraestrutura
que atenda a demanda e qualidade dos serviços. Para São Miguel do Gostoso é
indicado a instalação de 01 (uma) ATT, com cerca de 400 m², o qual deve ser
composto de uma área de descarga, silo e mesas de triagem com área para
armazenar a coleta diária prevista (com tempo de armazenamento entre um dia e
meio a dois dias), uma área para triagem primária e secundária, área para
prensagem, uma área para estoque dos fardos expedição com capacidade para
armazenar mais ou menos uma semana de cargas fechadas.
No Quadro 19 são apresentados os pontos de apoios indicados à Zona Urbana do
município São Miguel do Gostoso.
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Quadro 19: Indicação dos Pontos de Apoio na Zona Urbana

Prazos de atendimento
Estrutura

Localidade

Quantidade

Imediato Curto

Médio

Longo

20202023

Até
2027

Até
2032

Até
2040

Prioridade

Lixeiras Públicas

Sede

Implantação de, no mínimo, 04 (quatro) lixeiras implantadas por
quarteirão, sendo 01 (uma) em cada esquina, em centros comerciais
ou locais de grande circulação.

40%

100%

100%

100%

1

Ecopontos

Sede

No mínimo, 04 (quatro) ecopontos distribuídos na Zona Urbana, em
locais de fáceis acessos e distantes de corpos hídricos.

30%

100%

100%

100%

1

Locais de Entrega
Voluntária

Sede

Implantação de, no mínimo, 02 (dois) Locais de Entrega Voluntária
em locais estratégicos.

30%

100%

100%

100%

1

Área de Transbordo
e Triagem (ATT)

Sede

01 (uma) Área de Transbordo e Triagem (ATT).

15%

80%

100%

100%

1

Fonte: INCIBRA, 2020.

No Quadro 20 são apresentados os pontos de apoios indicados para a Zona Rural de São Miguel do Gostoso.
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Quadro 20: Indicação dos Pontos de Apoio na Zona Rural

Prazos de atendimento
Estrutura

Localidade

Quantidade

Imediato Curto Médio Longo
20202023

Até
2027

Até
2032

Até
2040

Prioridade

Lixeiras
Públicas

Todas as
comunidades
rurais

Implantação de, no mínimo, 02 (duas) lixeiras implantadas por
quarteirão, dispostas em duas esquinas (em sentido diagonal), em
centros comerciais ou locais de grande circulação.

20%

50%

100%

100%

1

Ecopontos

Zona Rural

No mínimo, 03 (três) ecopontos distribuídos em, pelo menos, 03
(três) comunidades rurais, em locais estratégicos e de fáceis
acessos, distantes de corpos hídricos.

20%

50%

100%

100%

1

Locais de
Entrega
Voluntária

Zona Rural

Implantação de, no mínimo, 02 (dois) Locais de Entrega
Voluntária em, pelo menos, 02 (duas) comunidades rurais.

15%

40%

100%

100%

1

Fonte: INCIBRA, 2020.
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Conforme observado no Quadro 20, os resíduos coletados nas comunidades
rurais de São Miguel do Gostoso serão destinados à Área de Transbordo e Triagem,
juntamente com os resíduos coletados na sede.
A lei que rege a Política Nacional de Resíduos Sólidos busca a integrar o trabalho
dos catadores de materiais recicláveis as ações a serem executadas pelos Planos
Municipais de Saneamento Básico. Esses agentes são primordiais para a implantação da
coleta seletiva no município, resultando em menores volumes de resíduos dispostos de
forma inadequada e geração de emprego e renda com condições mais humanizadas.
Considerando a importância do catador de material reciclado para o adequado sistema de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, este agente será incluído nos processos
operacionais projetados para o sistema municipal, após terem sido cadastrados e
capacitados para desempenhar suas funções.
Todo o sistema deve estar em conformidades com as leis, normas e resoluções
vigentes, que inclui critérios para destinação adequada dos resíduos de acordo com suas
características.
Para que o sistema funcione adequadamente devem ser elaborados programas de
educação ambiental, destinados a toda sociedade civil (contemplando a Zona Urbana e
rural), órgãos públicos, empresas e indústrias com o objetivo de esclarecer a nova
metodologia do sistema de limpeza pública municipal.
6.3.5. Descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na
coleta seletiva e logística reversa
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, na forma da Lei 12.305/10, institui a
obrigatoriedade de se fazer a coleta seletiva. A coleta seletiva é o modelo mais empregado
nos programas de reciclagem e consiste na separação, pela população, dos materiais
recicláveis existentes nos resíduos domésticos para que, posteriormente, os mesmos
sejam coletados por um veículo específico, de responsabilidade direta da prefeitura ou de
empresas terceirizadas.
Conforme diagnosticado, no município de São Miguel do Gostoso possui a
Associação Cooperativa Recicla Gostoso, que coleta resíduos passíveis de reciclagem,
através de quatro pontos de coletas espalhados nos seguintes pontos: dois na avenida dos
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arrecifes, um na praia do Maceió e outro na antiga Vila das Aroeiras. A Associação conta
com quatro membros, os quais vendem os resíduos coletados e a renda é convertida como
bonificação aos membros e na manutenção da associação.
Entretanto, a administração pública não desenvolve sistema de coleta seletiva. São
necessários incentivos por parte do Município, para que implante um sistema de coleta
seletiva na sede e em todas as comunidades rurais de São Miguel do Gostoso.
Mas também, é de responsabilidade do Município elaborar um sistema de coleta
seletiva eficiente com inclusão social de mais catadores de materiais recicláveis, através
de um programa estruturado, que permita a segregação dos resíduos na fonte geradora, a
sua coleta diferenciada, tratamento adequado e destinação final ambientalmente adequada
dos rejeitos, além das ações descritas nos passos a seguir:


Passo 1: Criar e promover campanhas publicitárias para divulgação de conceitos,
práticas e ações relevantes relacionadas à coleta seletiva municipal para a
sociedade, com ênfase no incentivo a redução, reutilização e reciclagem dos
resíduos gerados.



Passo 2: Envolvimento dos diversos agentes comunitários de saúde, de endemias,
assistentes sociais, entre outros, que possam disseminar a prática de coleta seletiva
em toda comunidade.



Passo 3: Divulgação no site da prefeitura do programa de coleta seletiva
municipal, indicando os dias e horários da coleta em cada bairro.



Passo 4: Realização de cadastramento prévio dos catadores que se interessarem
pela atividade da coleta seletiva.



Passo 5: Promover programa de capacitação adequado que possibilite a inserção
de cooperativas no mercado da reciclagem e a agregação de valor na cadeia de
resíduos sólidos, promovendo a estruturação, qualificação e inclusão social de
todos os indivíduos envolvidos.



Passo 6: Colaborar com a emancipação das organizações de catadores de
materiais recicláveis, contribuindo com o fortalecimento dessas instituições para
que se tornem eficientes e sustentáveis.



Passo 7: Implantação do sistema de coleta seletiva porta a porta com a
participação de catadores de materiais recicláveis.
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Passo 8: Implantação dos LEVs e Ecopontos em locais estratégicos no município.



Passo 9: Investir na estruturação adequada das unidades que compõem o sistema
de manejo dos resíduos sólidos municipais.



Passo 10: Promover programas e eventos relacionados a educação ambiental,
incentivando a participação de toda a comunidade.



Passo 11: Incluir temas relacionados a educação ambiental e coleta seletiva nas
disciplinas escolares.
Avaliando a dinâmica do manejo dos resíduos municipais, o modelo mais

adequado para a separação dos resíduos domiciliares no município consiste basicamente
na divisão dos resíduos em dois grandes grupos: o primeiro composto por materiais
orgânicos (úmidos) e materiais não recicláveis e o segundo compostos por materiais
recicláveis (secos) onde serão dispostos papéis, metais, vidros e plásticos.
Um dos fatores que contribuem para o adequado funcionamento da coleta seletiva
é a divulgação dos roteiros e horários de coleta, ficando a cargo de a população dispor,
nos dias e horários corretos, os resíduos sólidos segregados em suas residências. Portanto,
deve ser elaborado um itinerário adequado ao sistema de coleta seletiva municipal,
definindo os bairros que serão atendidos em cada dia da semana. Este itinerário deverá
ser divulgado nos principais meios de comunicação do município (rádios, site da
prefeitura, expostos em cartazes pela cidade) para que toda população tenha acesso a essa
informação e contribua com o sistema de limpeza urbana municipal.
Um dos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Este princípio deve ser disseminado no
munícipio, onde todos os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes,
consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos
resíduos sólidos devem estar ciente das suas atribuições. Estas atribuições permitem a
redução do volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como reduzir os impactos
causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos
produtos.
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A logística reversa é um importante instrumento da Política Nacional de Resíduos
Sólidos. O Art. 3º da Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, define a logística reversa
em seu inciso XII como sendo:
XII - logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra
destinação final ambientalmente adequada.

Conforme apresentado no diagnóstico, no município de São Miguel do Gostoso
não foram identificados sistemas de logística reversa oficial, bem como programas de
educação ambiental, voltados a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos, a qual deveria ser voltada para os distribuidores e comerciantes dos resíduos
passíveis de logística reversa, uma vez que no município não existe industrias que gerem
tais resíduos.
Deste modo, deve ser elaborado um sistema de incentivo à logística reversa e
responsabilidade compartilhada para o município, o qual deve ter amparo legal, em
conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, para que possa ter êxito e ser
adequada a legislação vigente, destacando a importância das disposições do Art. 33, o
qual discorre:
Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa,
mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos
sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:
I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja
embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de
gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em
normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em
normas técnicas;
II - pilhas e baterias;
III - pneus;
IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;
V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;
VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.
§ 1º Na forma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais e termos
de compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, os
sistemas previstos no caput serão estendidos a produtos comercializados em
embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e
embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à
saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados.
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§ 2º A definição dos produtos e embalagens a que se refere o § 1o considerará
a viabilidade técnica e econômica da logística reversa, bem como o grau e a
extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados.
§ 3º Sem prejuízo de exigências específicas fixadas em lei ou regulamento,
em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS, ou em acordos
setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder público e o setor
empresarial, cabe aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes
dos produtos a que se referem os incisos II, III, V e VI ou dos produtos e
embalagens a que se referem os incisos I e IV do caput e o § 1º tomar todas as
medidas necessárias para assegurar a implementação e operacionalização do
sistema de logística reversa sob seu encargo, consoante o estabelecido neste
artigo, podendo, entre outras medidas:
I - implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados;
II - disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis;
III - atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, nos casos de que trata o § 1º.
§ 4º Os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos
comerciantes ou distribuidores, dos produtos e das embalagens a que se
referem os incisos I a VI do caput, e de outros produtos ou embalagens objeto
de logística reversa, na forma do § 1º.
§ 5º Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos
fabricantes ou aos importadores dos produtos e embalagens reunidos ou
devolvidos na forma dos §§ 3º e 4º.
§ 6º Os fabricantes e os importadores darão destinação ambientalmente
adequada aos produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, sendo o rejeito
encaminhado para a disposição final ambientalmente adequada, na forma
estabelecida pelo órgão competente do Sisnama e, se houver, pelo plano
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos.
§ 7º Se o titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos
sólidos, por acordo setorial ou termo de compromisso firmado com o setor
empresarial, encarregar-se de atividades de responsabilidade dos fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes nos sistemas de logística reversa
dos produtos e embalagens a que se refere este artigo, as ações do poder
público serão devidamente remuneradas, na forma previamente acordada entre
as partes.
§ 8° Com exceção dos consumidores, todos os participantes dos sistemas de
logística reversa manterão atualizadas e disponíveis ao órgão municipal
competente e a outras autoridades informações completas sobre a realização
das ações sob sua responsabilidade. (BRASIL, 2010).

Portanto, tendo em vista a ausência de programas de organização e incentivo para
o sistema de logística reversa no município de São Miguel do Gostoso deve ser proposto
um projeto de lei para gestão municipal de logística reversa, o qual deve admitir as
seguintes diretrizes:
 A Prefeitura Municipal deve disponibilizar espaços públicos adequados para
receberem os resíduos passíveis de logística reversa;
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 As empresas privadas, fabricantes e distribuidores de produtos cujos resíduos são
passíveis de logística reversa deverão dispor de programas e sistemas que
viabilizem o retorno desses materiais;
 A Prefeitura Municipal, empresas privadas, fabricantes e distribuidores de
produtos devem dispor de corpo técnico capacitado, responsável por receber e
encaminhar adequadamente os resíduos sujeitos à logística reversa;
 Após o recebimento de resíduos passíveis de logística reversa, esses deverão ser
acondicionados em locais adequados, de forma separada dos outros tipos de
resíduos, e encaminhados para sua destinação final adequada, observadas as
disposições legais;
 Após a entrega dos resíduos, estes serão encaminhados aos seus fabricantes e/ou
distribuidores, sem qualquer ônus para os indivíduos que realizaram a entrega;
 É de caráter facultativo às empresas privadas, fabricantes e distribuidores a oferta
de descontos ou qualquer outra forma de compensação ou ressarcimento ao
consumidor que entregar resíduos passíveis de logística reversa;
 A infraestrutura de apoio à coleta deve estar dimensionada para recepção dos
resíduos sujeitos a logística reversa;
 Os fabricantes ou distribuidores de produtos cujos seus resíduos são passíveis de
logística reversa não podem se recursar a receber os resíduos.
Para que seja viabilizada a dinâmica do sistema de logística reversa e a
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos em âmbito municipal, é
proposto para a criação do Comitê de Logística Reversa, o qual deve ser subsidiado por
diretrizes, tais como:
 Ter a responsabilidade de formular a Política Municipal de Logística Reversa;
definir estratégias e prioridades, acompanhar e avaliar a sua implementação;
discutir e aprovar os planos necessários à implantação da Política Municipal de
Logística Reversa; aprovar os programas, projetos e ações de logística reversa
financiados com verbas de origem públicas; promover o desenvolvimento
científico, a pesquisa, a capacitação tecnológica e a formação de recursos
humanos; articular-se com outros conselhos existentes no Município e no Estado

154

PRODUTO D: RELATÓRIO DA PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

com vistas à implementação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos;
 O comitê deverá ser composto por representantes dos órgãos governamentais e
dos órgãos não governamentais;
 As reuniões ordinárias e extraordinárias serão iniciadas com a presença de, no
mínimo, três quintos (3/5) dos membros do Conselho e suas deliberações serão
tomadas pela maioria dos presentes;
 A forma de convocação, bem como a periodicidade das reuniões deve ser definida
no Regimento Interno.
6.3.6. Critérios de escolha da área para localização do bota-fora dos resíduos
inertes gerados
Os resíduos resultantes dos setores de construção civil e demolição, resíduos
volumosos e excedentes de terra dos serviços de terraplenagem (resíduos inertes) não
devem ser dispostos em aterros sanitários destinados aos resíduos sólidos urbanos,
terrenos baldios, em encostas, próximos a corpos hídricos ou em área de preservação.
A NBR 15113 de 2004 define as diretrizes para projeto, implantação e operação
de aterros para Resíduos Sólidos da Construção Civil de classe A e resíduos inertes. Esta
norma propõe a reservação de materiais de forma segregada, possibilitando o uso futuro
ou, ainda, a disposição destes materiais, com vistas à futura utilização da área.
Conforme esta norma técnica, o local utilizado para implantação de aterros de
resíduos da construção civil classe A e resíduos inertes devem obedecer aos seguintes
critérios:
 O impacto ambiental a ser causado pela instalação do aterro seja minimizado;
 A aceitação da instalação pela população seja maximizada;
 Esteja de acordo com a legislação de uso do solo e com a legislação ambiental.
Esta Norma visa também à proteção das coleções hídricas superficiais ou
subterrâneas próximas, das condições de trabalho dos operadores dessas instalações e da
qualidade de vida das populações vizinhas, propondo aspectos que devem ser
contemplados na escolha do local adequado conforme os critérios citados anteriormente:
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a) geologia e tipos de solos existentes;
b) hidrologia;
c) passivo ambiental;
d) vegetação;
e) vias de acesso;
f) área e volume disponíveis e vida útil;
g) distância de núcleos populacionais.
De acordo com o disposto no art. 1º, da Resolução CONAMA 307/2002, devem
ser estabelecidas diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da
construção civil, apontando práticas de ações que favoreçam a minimização dos impactos
ambientais gerados por essa atividade.
Portanto, para nortear a gestão dos resíduos inertes e de construção civil no
município, deverão ser elaboradas diretrizes que permitam a construção do Plano de
Gestão Municipal de Resíduos da Construção Civil e Demolição. Este plano tornou-se
obrigatório como instrumento para a implantação da gestão de resíduos da construção
civil a partir da publicação da Resolução CONAMA nº 448/2012, devendo ser elaborado
pelos municípios e pelo Distrito Federal, em conformidade com o Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
6.3.7. Identificação de áreas favoráveis para disposição final
No processo de escolha de áreas para instalação de aterros sanitários se faz
necessário uma avaliação prévia do local que receberá o impacto direto da instalação e
das regiões de entorno.
Para escolha das áreas de disposição final de resíduos sólidos, muitos critérios de
engenharia estão envolvidos, os quais abarcam os parâmetros:


Ambientais – devem ser considerados os condicionantes ambientais, visto

que a disposição de resíduos sólidos urbanos é caracterizada por ser uma atividade
potencialmente poluidora, por exemplo: distância de recursos hídricos, áreas
inundáveis profundidade do lençol freático, condutividade hidráulica do solo.
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Uso e ocupação do solo – considera a legislação municipal, distância de

vias e distância de centros urbanos.


Operacionais - considera a declividade do terreno, espessura do solo e

reaproveitamento da área do lixão.
Deve ser feita uma inter-relação entre todos esses fatores e analisá-los para
identificar as alternativas de alocação adequada de áreas para disposição dos resíduos
sólidos e para a sua gestão no âmbito municipal.
No Quadro 21 são apresentados os critérios que devem ser avaliados na instalação
de aterros sanitários.
Quadro 21: Critérios Para a Priorização das Áreas para Instalação de Aterro Sanitário

Classificação das Áreas
Dados Necessários
Adequada
Vida útil

Possível

Maior que 10
anos

Não recomendada

Menor que 10 anos (a critério do órgão ambiental)
Menor que 5 km

Distância do centro
atendido

5 – 20 km

Distância de
residências

Mínima de 500 m das residências
isoladas

Menos de 500 m de
residências isoladas

Zoneamento
ambiental

Áreas sem restrições no zoneamento
ambiental

Unidades de conservação
ambiental e correlatas

Maior que 20 km

Zoneamento Urbano

Valor de
crescimento
mínimo

Valor de
crescimento
intermediário

Valor de crescimento
principal

Densidade
Populacional

Baixa

Média

Alta

Uso e ocupação das
terras
Valor da terra

Áreas devolutas ou pouco utilizadas
Baixo

Médio

Ocupação intensa
Alto
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Classificação das Áreas
Dados Necessários
Adequada

Possível

Não recomendada

Aceitação da
população e
entidades ambientais

Boa

Razoável

Oposição severa

Declividade do
terreno (%)

3 ≤ declividade ≥
20

20 ≤ declividade ≥
30

Declividade < 3 ou
declividade > 30

Distância aos cursos
d’água (córregos,
nascentes, etc.)

Maior que 200 m

Direção dos ventos

Menor que 200m, com aprovação do órgão
ambiental responsável.

Não deve possibilitar o transporte de
poeiras/odores para comunidades
circunvizinhas

Que possibilite o transporte
de poeiras/odores para as
comunidades circunvizinhas

Fonte: adaptado de PEGIRS/RN – Relatório Síntese; D’Almeida; Vilhena (2000) e FUNASA (2006).

O Relatório Síntese do Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
do Rio Grande do Norte (PEGIRS/RN, 2012) apresenta uma proposta de regionalização
estadual para permitir a gestão adequada dos resíduos. Através dos estudos realizados
para elaboração do Plano os municípios do estado foram divididos em cinco
regionalizações, além da Região Metropolitana e o município de Mossoró, já
consolidados com Aterros Sanitários em fase de operação, conforme apresentado na
Figura 1.
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Figura 1: Proposta de Cenário para Regionalização da Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos
no RN

Fonte: PEGIRS/RN – Relatório Síntese (2012).

De acordo com o PEGIRS/RN essa proposta de Cenário de Regionalização é
considerada ideal para o Estado, representando um suporte à formação dos Consórcios
Públicos de Resíduos Sólidos ou de Saneamento Básico. A Figura 2 apresenta o mapa da
regionalização com os agrupamentos territoriais propostos pelo Cenário.
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Figura 2: Mapa de Regionalização para formação de Consórcio de Resíduos Sólidos e
Saneamento Básico/RN

Fonte: PEGIRS/RN – Relatório Síntese (2012).

A seleção da área de locação do aterro sanitário é de extrema relevância, uma vez
que as condições assumidas nesta etapa irão influenciar as demais fases, tanto de projeto
quanto das etapas de implantação e operação.
A partir da Figura 2, identificou-se que o município de São Miguel do Gostoso foi
enquadrado na região Mato Grande, o qual, junto a mais 25 municípios, também
formando o Consórcio Municipal da Regionalização do Mato Grande, que permitirá
alcançar gestão integrada de seus resíduos sólidos incluindo a disposição final
ambientalmente adequada, adequando-se a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
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Ainda segundo o Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Rio
Grande do Norte, o município de João Câmara será sede da implantação do aterro
sanitário na Regionalização Mato Grande.
6.3.8. Procedimentos operacionais
As atividades relativas ao gerenciamento dos resíduos sólidos no município
devem priorizar a redução da geração de resíduos na fonte, recuperação, reutilização e
reciclagem. Essa metodologia permite a aproveitamento máximo dos resíduos passíveis
de serem reutilizados ou reciclados, além de promover a redução do volume de resíduos
destinados a aterros sanitários, prolongando a sua vida útil.
O acondicionamento de resíduos sólidos municipais deve ser compatível com suas
particularidades quali-quantitativas, com dimensões adequadas e identificação
padronizada, permitindo o manuseio seguro dos resíduos durante o armazenamento,
coleta e transporte. Esta metodologia previne a geração de riscos à saúde pública e ao
meio ambiente.
As etapas de coleta e transporte tem o objetivo remover e transferir os resíduos
sólidos gerados no meio urbano e rural para um local adequado ao tipo de resíduo. Para
o município será proposto um sistema de coleta seletiva, o qual será estruturado para
atender toda população municipal. Como forma de adequar o transporte ao sistema de
coleta seletiva, este será feito de forma segregada, o que permitirá a encaminhamento dos
resíduos conforme suas características para o armazenamento, tratamento, processamento
ou disposição final ambientalmente adequada.
De acordo com o PROSAB (2003), o reaproveitamento e o tratamento dos
resíduos são ações corretivas cujos benefícios podem ser a valorização de resíduos,
ganhos ambientais com a redução do uso de recursos naturais e da poluição, geração de
emprego e renda e aumento da vida útil dos sistemas de disposição final.
Portanto, para que seja alcançado um sistema adequado de gerenciamento dos
resíduos sólidos municipais deverão ser elaborados: programas para instalação de lixeiras
municipais que permitam o armazenamento dos resíduos segregados em dois grupos
(secos e úmidos); programa de coleta seletiva com inclusão social; programa de
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reciclagem para os resíduos secos; programa de tratamento para os resíduos úmidos;
disposição dos rejeitos em aterro sanitário; instalações operacionais adequadas à realidade
do município.
Aliados aos programas supracitados devem ser elaborados programas de educação
ambiental voltados a todos os setores da sociedade, escolas, indústrias, comércios,
situados na Zona Urbana e rural do município. Esses programas permitem a disseminação
da importância do manejo correto dos resíduos e seus reflexos para o meio ambiente,
inclusão social, economia e saúde pública.
6.3.9. Eventos de emergência e contingência
As ações relativas aos eventos de emergência e contingência têm o objetivo de
assegurar a continuidade dos processos e atendimento dos serviços de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos existentes de modo a não expor a comunidade a impactos
relacionados ao meio ambiente e, principalmente, à saúde pública. Estas ações visam
também acelerar a retomada e a normalidade em caso de sinistros de qualquer natureza
relativa aos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do município de São
Miguel do Gostoso/RN.
No Quadro 22 estão os principais eventos de emergência, suas causas e as
principais respostas diante de situações críticas possíveis para o manejo dos resíduos:
Quadro 22: Eventos de emergência e contingência – Resíduos Sólidos

Ocorrência

Paralisação do
serviço de
varrição
pública

Origem
- Greve da empresa responsável pelo
serviço, caso o serviço seja
terceirizado,
ou
de
funcionários/servidores (terceirizados
ou públicos);
- Veículos com defeitos;
- Ausência de
trabalho.

Ações de emergência e
contingência
- Registro do evento;
- Informar oficialmente a população,
para que fique ciente e colabore em
manter as vias e espaços públicos do
município com as condições
aceitáveis de limpeza;

instrumentos de - Contratar, em caráter de
emergência, empresa terceirizada
para o fornecimento dos serviços;

162

PRODUTO D: RELATÓRIO DA PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Ocorrência

Origem

Ações de emergência e
contingência
- Realizar a compra de equipamentos
em quantidades suficientes para
atendimento da demanda.
- Registro do evento;

Paralisação do
serviço de
capina

- Greve da empresa responsável pelo
serviço, caso o serviço seja
terceirizado,
ou
de
funcionários/servidores (terceirizados
ou públicos);

- Informar oficialmente a população,
para que fique ciente e colabore em
manter as vias do município com as
condições aceitáveis de limpeza;

- Contratar, em caráter de
emergência, empresa terceirizada
Ausência
de
instrumentos para o fornecimento dos serviços;
necessários para execução do - Realizar a compra de equipamentos
trabalho.
em quantidades suficientes para
- Veículos com defeitos;

atendimento da demanda.
-Comunicação às autoridades;
- Registro do evento;
Contratação
de
empresa
especializada
em
caráter
de
emergência;

Paralisação do
sistema de
coleta
domiciliar

- Comunicar à população para que
- Greve da empresa responsável pelo ciente colabore em manter a cidade
serviço, caso o serviço seja limpa;
terceirizado,
ou
de -Sensibilização
da
comunidade
funcionários/servidores (terceirizados através de iniciativas de educação
ou públicos);
ambiental e sanitária, evitando a
- Avaria ou Falha mecânica nos disposição inadequada de resíduos
sólidos;
veículos de coleta.
- Substituir os veículos danificados
pelos veículos reserva;
- Providenciar o reparo imediato dos
veículos. No caso de veículos
terceirizados, solicitar à empresa
responsável para que tome as
medidas cabíveis de forma imediata.

Paralisação do
serviço de

- Greve da empresa responsável pelo - Registro do evento;
serviço, caso o serviço seja
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Ocorrência
coleta de
resíduos de
construção
civil

Origem

Ações de emergência e
contingência

terceirizado,
ou
de - Comunicação as autoridades;
funcionários/servidores (terceirizados
- Contratar empresa especializada em
ou públicos);
caráter de emergência;
- Avaria ou Falha mecânica nos
- Manter os resíduos acondicionados
veículos de coleta/equipamentos.
de forma adequada até que a situação
normalize;
- Exigir da empresa, caso o serviço
seja terceirizado, agilidade no reparo
de veículos e/ou equipamentos
avariados.
- Contratar empresa especializada em
caráter de emergência;

Paralisação do
sistema de
coleta de RSS

- Solicitar à empresa prestadora do
serviço que substitua o veículo
- Greve geral da empresa operadora avariado por veículo reserva;
do serviço;
- Exigir da empresa que presta o
- Avaria ou Falha mecânica nos serviço terceirizado agilidade no
veículos de coleta/equipamentos.
reparo de veículos e/ou equipamentos
avariados;
- Manter os resíduos acondicionados
de forma adequada até que a situação
normalize.

- Ausência de equipamentos;
- Avaria/falha em equipamentos;
Problemas de
operação da
Unidade de
Triagem

- Buscar viabilidade econômica para
adquirir
os
equipamentos
necessários;

- Buscar viabilidade econômica para
- Avaria/falha mecânica nos veículos
adquirir
os
equipamentos
de coleta/equipamentos que entregam
necessários;
o material na unidade;
- Avaria dos veículos coletores que
Falta
de
mercado
para
a
entregam o material na unidade;
comercialização
do
material
reciclável;
- Substituir o veículo danificado por
veículo reserva;
Falta de operador em um dos setores
da unidade;
- Solicitar o reparo imediato do
veículo;
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Ocorrência

Origem

Ações de emergência e
contingência
- Substituir o veículo danificado por
veículo reserva;
- Buscar novos compradores de
material;
- Contatar
reciclagem;

novas

unidades

de

- Acondicionar de forma adequada
até que a situação se normalize;
-Substituir o operador por outro
previamente treinado.
- Informar a população para que
ciente colabore até a situação
normalizar;
- Contratar em caráter emergencial
nova unidade de triagem;

Paralisação
total da
unidade de
triagem

Greve
dos -Viabilizar local/contentores para
colaboradores/cooperativados/associa depósito junto à unidade até que a
dos/funcionários;
situação se normalize;
- Greve da empresa que transporta os - Contratar em caráter emergencial
rejeitos da unidade; falta de mercado empresa coletora;
para a comercialização do material
- Buscar novos compradores de
reciclável;
material;
- Contatar com novas unidades de
reciclagem;
- Acondicionar de forma adequada
até que a situação se normalize.

- Greve geral;
Paralisação da
operação do
aterro
sanitário

- Informar a população para que
ciente colabore até a situação se
normalizar;

- Interdição ou embargo por algum
- Contratar em caráter emergencial
órgão fiscalizador;
nova empresa para a disposição final
- Esgotamento da área de disposição; dos resíduos;
encerramento/fechamento do aterro.
- Em caso de encerramento definitivo,
contratar nova empresa com aterro
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Ocorrência

Origem

Ações de emergência e
contingência
próprio para a destinação final dos
resíduos.

Obstrução do sistema viário;
Obstrução do - Acidentes de trânsito;
sistema viário - Protestos e manifestações populares; Estudo de rotas alternativas para o
- Obras de infraestrutura.

fluxo dos resíduos.

Fonte: INCIBRA, 2020.

7. INFRAESTRUTURA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
O município de São Miguel do Gostoso não dispõe de um sistema integrado de
drenagem. De acordo com o Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo, apesar do
município dispor de elementos de drenagem de águas pluviais, estes não são originados
de um projeto de manejo de águas pluviais baseado na topografia e hidrografia do
município.
A infraestrutura de manejo de águas pluviais existente no município conta apenas
com a drenagem natural e com elementos de drenagem urbana, tais como bocas coletoras,
sarjetas e passagens molhadas. É válido destacar que os elementos de drenagem estão
disponíveis apenas em partes da Zona Urbana e Rural, de modo tal que a maior parte do
território municipal é desassistida de elementos de drenagem de águas pluviais.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano é o órgão
responsável pela manutenção da infraestrutura de manejo de águas pluviais existente.
Conforme mencionado no Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo, existe Defesa
Civil no município. Na data de elaboração deste documento, este órgão encontrava-se
inativo.
7.1. ANÁLISE SOWT – INFRAESTRUTURA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
Na Tabela 31 é apresentada a análise SWOT para infraestrutura de manejo de águas
pluviais da Zona Urbana do município São Miguel do Gostoso. Nela estão expressas as
forças, fraquezas (ambiente interno), oportunidades e ameaças (ambiente externo)
identificadas.
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Tabela 31: Análise SWOT – Manejo de Águas Pluviais na Zona Urbana de São Miguel do Gostoso

Forças

Fraquezas

Existência de Plano Diretor Municipal

Ausência de Plano Municipal de Drenagem e
Manejo de Águas Pluviais

Existência de Defesa Civil

Ausência de Lei de Parcelamento e Uso do
Solo
Ligação de águas pluviais na rede de
esgotamento sanitário
Ausência de dados cadastrais das vias
pavimentadas e não pavimentadas
Ocorrência de alagamentos e inundações
Ausência de infraestrutura para manejo e
drenagem de águas pluviais
Ausência de cadastramento dos elementos de
drenagem existentes
Ausência de manutenção dos elementos de
drenagem existentes
Construção de edificações às margens de
corpos hídricos
Descarte de resíduos nos elementos de
drenagem urbana

Oportunidades

Ameaças

Elaboração de políticas públicas de
adensamento, planejamento urbano e
territorial

Problemas no Sistema de Esgotamento
Sanitário (SES)

Revisão do Plano de Diretor

Aumento dos casos de doenças de veiculação
hídrica

Elaborar mecanismos mitigadores em caso de
enchente

Risco de problemas de enchentes

Reativação da Defesa Civil

Contaminação de corpos hídricos

Fonte: INCIBRA, 2020.

Duas forças foram identificadas no município de São Miguel do Gostoso no
Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo em relação a infraestrutura de manejo de
águas pluviais, são elas: o Plano Diretor Municipal e a existência de Defesa Civil.
A respeito do parcelamento, uso e ocupação do solo, o Plano Diretor Municipal
de São Miguel do Gostoso divide e classifica partes do município em áreas urbanas, áreas
rurais e áreas de proteção ambiental.
O Plano Diretor Municipal de São Miguel do Gostoso não trata em nenhum item
específico sobre o manejo das águas pluviais. Acerca da drenagem de águas pluviais, o
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referido documento trata apenas da taxa de permeabilidade mínima. Este, por sua vez,
estabelece uma taxa de permeabilidade mínima de 20% na Zona Urbana, 30% na zona de
expansão urbana e nas áreas de proteção ambiental a taxa de permeabilidade mínima varia
conforme a classificação em área especial.
Embora não haja diretrizes sobre o manejo das águas pluviais, a preocupação em
relação a permeabilidade do solo é importante, pois através dela é possível permitir a
infiltração da água no solo. Por outro lado, o parcelamento, uso e ocupação, do solo se
apresenta, dentre outras, como uma forma de prevenção de acidentes impedindo que a
especulação econômica, comercial e imobiliária se sobreponha a segurança evitando a
construção de edificações em terrenos alagadiços, sujeitos a inundações.
A existência de órgãos que trabalhem com ações preventivas, de socorro, assistenciais
e recuperativas destinadas a evitar desastres e minimizar seus impactos para a população e
restabelecer a normalidade social é de fundamental importância para o município. Embora
em São Miguel do Gostoso exista a Defesa Civil, não são realizadas ações sobre este assunto
em nenhum nível. Nesse sentido, surge como uma oportunidade para o município a reativação
do referido órgão.

As fraquezas foram identificadas e analisadas de maneira isolada para que seja
possível solucioná-las, considerando os problemas que as ocasionam. Estes problemas
podem ou não estar inter-relacionados. Dessa forma podem ser apontados métodos para
correção, ou que possam minimizar os efeitos das fraquezas, com o objetivo de torná-las
forças relevantes do sistema.
Umas das fraquezas identificadas foi a ausência de Plano Municipal de Drenagem
e Manejo de Águas Pluviais. Além desta, também foram diagnosticadas as seguintes
fraquezas: ausência de Lei de Parcelamento e Uso do Solo, ligação para drenagem das
águas pluviais na rede de esgotamento sanitário e ausência de dados cadastrais das vias
pavimentadas e não pavimentadas.
A rede do Sistema de Esgotamento Sanitário de São Miguel do Gostoso foi
inaugurada recentemente. No entanto, antes mesmo da inauguração, alguns de seus
dispositivos foram violados. Este é o caso de poços de visitas que foram violados para
drenar a água pluvial de um ponto de alagamento.
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A ligação de drenagem de água pluvial na rede do sistema de esgotamento
sanitário prejudica não só a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), devido ao volume
tratado desnecessariamente, mas também as Estações Elevatórias de Esgoto, que podem
ter sua capacidade atingida e extravasar o esgoto bruto nas vias da cidade. Desse modo,
pode expor a população a agentes patógenos. Além disso, os poços de visita de modo
geral apresentam profundidade elevada, de modo que a população está exposta ao risco
de sofrer uma queda de grande altura.
Em razão da intensa exploração do turismo municipal, não foi dada a devida
importância a preservação da faixa litorânea. Nesse sentido, é possível observar que
muitas edificações foram construídas muito próximas a corpos d’água. Além de não
preservar a faixa litorânea, tal prática expõe a edificação e as pessoas que a frequentam a
inundações.
A ausência de uma ferramenta legal que regule o ordenamento urbano e a
especulação imobiliária, em função do turismo, trouxeram impactos para o município,
como por exemplo a construção de edificações em áreas muito próximas de corpos
hídricos, sendo estas áreas propensas à ocorrência de inundações, informação mencionada
no Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo.
Além destas fraquezas, foram identificadas outras, tais como: ocorrência de
alagamentos e inundações, o que promove prejuízos ao sistema, tanto pela saturação do
dispositivo de esgotamento sanitário utilizado como pela exposição de pessoas e animais
a agentes patológicos presentes no esgoto à céu aberto, ausência de infraestrutura para
manejo e drenagem de águas pluviais, ausência de cadastramento e manutenção dos
elementos de drenagem existentes, construção de edificações às margens de corpos
hídricos e descarte de resíduos nos elementos de drenagem urbana.
Conforme o Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo, no município de
São Miguel do Gostoso existem diversos elementos de microdrenagem, tais como
sarjetas, guias, bocas de lobo, entre outros. No entanto, por não terem sido concebidos a
partir de um projeto não são suficientes e adequados para a drenagem de águas pluviais
no município, implicando na ocorrência das fraquezas mencionadas anteriormente.
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As ameaças mais prováveis, tendo em vista as fraquezas do município de São
Miguel do Gostoso, são: problema no SES, aumento de doenças de veiculação hídrica,
contaminação de corpos hídricos e o risco de problemas de enchentes.
Em contrapartida, outros fatores podem influenciar positivamente o sistema,
caracterizando-se como oportunidades. Em pesquisas e planejamentos realizados frente a
realidade atual de São Miguel do Gostoso foram identificadas quatro oportunidades que
podem prover melhorias ao sistema, são elas: elaboração de políticas públicas de
adensamento, planejamento urbano e territorial, revisão de Plano de Diretor, elaboração
de mecanismos mitigadores em caso de enchentes e reativação da Defesa Civil. Estes
consistem em ferramentas primordiais para o desenvolvimento planejado das zonas
urbana e rural.
Na Tabela 32 é apresentada a análise SWOT para infraestrutura de manejo de águas
pluviais da Zona Rural de São Miguel do Gostoso. Nela estão expressas as forças,
fraquezas (ambiente interno), oportunidades e ameaças (ambiente externo) identificadas.
Tabela 32: Análise SWOT – Manejo de Águas Pluviais da Zona Rural de São Miguel do Gostoso

Forças

Fraquezas

Plano Diretor Municipal

Dificuldade de acesso e interdição das estradas

Existência de Defesa Civil

Ausência de manutenção das estradas
Ocorrência de alagamentos e inundações
Esgoto a céu aberto
Despejo de esgoto bruto próximo a corpos
hídricos
Ausência de infraestrutura para manejo e
drenagem de águas pluviais
Ausência de manutenção dos elementos de
drenagem existentes

Oportunidades
Elaboração de políticas públicas de
adensamento, planejamento urbano e
territorial

Ameaças
Contaminação de corpos hídricos

Revisão de Plano de Diretor

Aumento dos casos de doenças de veiculação
hídrica

Elaboração mecanismos mitigadores em
caso de enchente

Risco de problemas de enchentes
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Reativação da Coordenação Municipal de
Defesa Civil

Risco de isolamento das comunidades

Fonte: INCIBRA, 2020.

As forças e oportunidades elencadas para a Zona Rural do município de São Miguel
do Gostoso as mesmas atribuídas a Zona Urbana. Por outro lado, as principais fraquezas
elencadas da Zona Rural do município foram: dificuldade de acesso e interdição das
estradas, ausência de manutenção das estradas e ocorrência de alagamentos e inundações.
Assim como citado no Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo, estas fraquezas
ocasionam grandes transtornos à população que necessita trafegar pelas referidas. Nesse
sentido, é necessário que sejam tomadas medidas para amenizar e solucionar estes
problemas.
De acordo com o Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo do PMSB do
município, algumas residências na Zona Rural, localizadas próximas a corpos d’água,
apresentaram patologias após a ocorrência de chuvas fortes.
Outras fraquezas identificadas na Zona Rural de São Miguel do Gostoso foram:
esgoto a céu aberto, despejo de esgoto bruto próximo a corpos hídricos, ausência de
infraestrutura para manejo e drenagem de águas pluviais e ausência de manutenção dos
elementos de drenagem existentes.
Analisando os parâmetros externos que influenciam o sistema de drenagem podem
ser elencadas ameaças. As ameaças identificadas são: contaminação dos corpos hídricos,
aumentos dos casos de doenças de veiculação hídrica, risco de problemas de enchentes e
risco de isolamento de comunidades.
7.2. CENÁRIOS, OBJETIVOS E METAS
No Quadro 23 é apresentado uma relação entre metas, objetivos, prazos e
prioridades para a Zona Urbana e no Quadro 24 é apresentado uma relação entre metas,
objetivos, prazos e prioridades para a Zona Rural de São Miguel do Gostoso.
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Quadro 23: Cenários, objetivos e metas da Zona Urbana de São Miguel do Gostoso

Índices atuais

Objetivo

Elaboração de Projeto e
Execução de obras de
infraestrutura de manejo e
drenagem de águas
pluviais

Ausência de
infraestrutura
para manejo e
drenagem de
águas pluviais

1. Elaboração de um projeto de
manejo de águas pluviais

50%

100%

100%

100%

1

2. Execução do projeto de manejo de
águas pluviais

0%

50%

100%

100%

2

Reativação e engajamento
da Defesa Civil

A Defesa Civil
encontra-se
inativa

3. Promover a reativação e
engajamento dos membros da Defesa
Civil em ações preventivas, de
socorro, assistenciais e recuperativas

100%

100%

100%

100%

1

4. Identificação dos pontos de ligação
clandestina à rede de esgotamento
sanitário

100%

100%

100%

100%

1

5. Criação de medidas para inibir a
ligação de águas pluviais a rede de
esgotamento sanitário

100%

100%

100%

100%

1

6. Criação de medidas para inibir o
lançamento de esgoto a céu aberto

100%

100%

100%

100%

1

7. Criação de um de banco de dados

100%

100%

100%

100%

3

Ligação de águas
Eliminação dos pontos de
pluviais na rede
ligação das águas pluviais
de esgotamento
na rede de esgotamento
sanitário e esgoto
sanitário
a céu aberto

Cadastro de informações
técnicas e geográficas

Ausência de
dados cadastrais
das vias

Emergencial
2020-2023

Prazo de Atendimento
Curto
Médio
Até 2027
Até 2032

Metas

Longo Prioridades
Até 2040
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Metas

Índices atuais

Objetivo

pavimentadas e
não
pavimentadas

8. Levantamento das ruas
pavimentadas e não pavimentadas

100%

100%

100%

100%

2

9. Levantamento os elementos de
drenagem existentes no município

100%

100%

100%

100%

2

10. Alimentação do banco de dados

100%

100%

100%

100%

3

11. Estabelecimento de metodologia
para registro dos pontos de
alagamento

100%

100%

100%

100%

1

12. Evitar o aparecimento de novos
pontos de alagamento e eliminar e/ou
reduzir os existentes

100%

100%

100%

100%

1

13. Realizar manutenção nas
infraestruturas existentes

100%

100%

100%

100%

2

Ausência de
cadastramento
dos elementos de
drenagem
existentes

Eliminação de pontos de
alagamento e evitar a
ocorrência de inundações

Manutenção das estruturas
existentes

Prazo de Atendimento
Emergencial
Curto
Médio
2020-2023
Até 2027
Até 2032

Registro de
ocorrência de
alagamentos e
inundações

Ausência de
manutenção dos
elementos de
drenagem
existentes

Longo Prioridades
Até 2040
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Metas

Índices atuais

Objetivo

Prevenção e controle de
Assoreamento

Construção de
edificações às
margens de
corpos hídricos

14. Medidas de controle e prevenção
de assoreamento de cursos d’água,
tais como manutenção e limpeza dos
elementos e canal de drenagem

Regulamentação do uso e
ocupação do solo

Inexistente

Eliminação dos pontos de
lançamento de resíduos
sólidos nos elementos de

drenagem urbana

Descarte de
resíduos sólidos

nos elementos
de drenagem
urbana

Prazo de Atendimento
Emergencial
Curto
Médio
2020-2023
Até 2027
Até 2032

Longo Prioridades
Até 2040

50%

75%

100%

100%

1

100%

100%

100%

100%

1

16. Identificação dos pontos de
descarte dos resíduos sólidos na rede
de drenagem urbana

100%

100%

100%

100%

1

17. Criação de medidas para inibir a
o lançamento de resíduos nessa
infraestrutura

100%

100%

100%

100%

1

15. Elaboração de Lei que defina o

Parcelamento e Uso do Solo
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Fonte: INCIBRA, 2020.
Prioridade 1: Início das ações em no máximo 2 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico.
Prioridade 2: Início das ações em no máximo 3 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico.
Prioridade 3: Início das ações em no máximo 6 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico.
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Quadro 24: Cenários, objetivos e metas da Zona Rural de São Miguel do Gostoso

Prazo de Atendimento
Emergencial
Curto
Médio
2020-2023
Até 2027
Até 2032

Metas

Índices atuais

Objetivo

Elaboração de Projeto e
Execução de obras de
infraestrutura de manejo e
drenagem de águas
pluviais

Ausência de
infraestrutura
para manejo e
drenagem de
águas pluviais

1. Elaboração de um projeto de
manejo de águas pluviais

50%

100%

2. Execução do projeto de manejo de
águas pluviais

0%

Reativação e engajamento
da Defesa Civil

A Defesa Civil
encontra-se
inativa

3. Promover a reativação e
engajamento dos membros da Defesa
Civil em ações preventivas, de
socorro, assistenciais e recuperativas

Melhorar as condições de
acessos

Dificuldade de
acesso,
interdição das
estradas e
ausência de
manutenção das
estradas

Eliminação de pontos de
alagamento e evitar a
ocorrência de inundações

Ocorrência de
alagamentos e
inundações

Longo
Até 2040

Prioridades

100%

100%

1

50%

100%

100%

2

100%

100%

100%

100%

1

4. Construção de estradas adequadas

50%

75%

100%

100%

1

5. Manutenção das estradas

100%

100%

100%

100%

2

6. Estabelecimento de metodologia
para registro dos pontos de
alagamento

100%

100%

100%

100%

1

7. Evitar o aparecimento de novos
pontos de alagamento e eliminar e/ou
reduzir os existentes

100%

100%

100%

100%

1
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Prazo de Atendimento
Emergencial
Curto
Médio
2020-2023
Até 2027
Até 2032

Metas

Índices atuais

Objetivo

Manutenção das estruturas
existentes

Ausência de
manutenção dos
elementos de
drenagem
existentes

8. Realizar manutenção nas
infraestruturas existentes

100%

100%

Inexistente

9. Medidas de controle e prevenção
de assoreamento de cursos d’água,
tais como manutenção e limpeza dos
elementos e canal de drenagem

50%

10. Identificação dos pontos de
ligação clandestina de esgoto à rede
de drenagem

Prevenção e controle de
Assoreamento

Esgoto a céu
Eliminação de pontos de aberto e despejo
mistura das águas pluviais de esgoto bruto
com esgoto
próximo a corpos
hídricos

Longo
Até 2040

Prioridades

100%

100%

2

75%

100%

100%

1

100%

100%

100%

100%

1

11. Criação de medidas para inibir a
ligação de águas pluviais a solução
de esgotamento sanitário adotada

100%

100%

100%

100%

1

12. Criação de medidas para inibir o
lançamento de esgoto a céu aberto

100%

100%

100%

100%

1
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Prazo de Atendimento
Emergencial
Curto
Médio
2020-2023
Até 2027
Até 2032

Metas

Índices atuais

Objetivo

Regulamentação do uso e
ocupação do solo

Inexistente

13. Elaboração de Lei que defina o
Parcelamento e Uso do Solo

100%

100%

14. Identificação dos pontos de
descarte dos resíduos sólidos na rede
de drenagem urbana

100%

15. Criação de medidas para inibir a
o lançamento de resíduos nessa
infraestrutura

100%

Eliminação dos pontos de
lançamento de resíduos
sólidos nos elementos de

drenagem

Descarte de
resíduos sólidos

nos elementos
de drenagem
urbana

Longo
Até 2040

Prioridades

100%

100%

1

100%

100%

100%

1

100%

100%

100%

1

Fonte: INCIBRA, 2020.
Prioridade 1: Início das ações em no máximo 2 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico.
Prioridade 2: Início das ações em no máximo 3 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico.
Prioridade 3: Início das ações em no máximo 6 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico.
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7.3. MEDIDAS MITIGADORAS
O manejo e drenagem de águas pluviais está diretamente ligada a outros eixos do
saneamento básico apresentados neste documento: Abastecimento de Água, Esgotamento
Sanitário e Manejo dos Resíduos Sólidos. Além disso, o manejo e drenagem de águas
pluviais esta inter-relacionado com diversas vertentes urbanas, as quais remetem ao
planejamento urbano e territorial, políticas ambientais e socioeconômicas, dentre outros.
O sistema de drenagem urbana está relacionado também com o desenvolvimento
da região a qual o município se localiza. Quanto maior o crescimento socioeconômico,
maior será o crescimento urbano do município, maior será a expansão da área
impermeável e consequentemente mais complexa se torna o sistema de drenagem urbana,
necessitando de soluções mais complexas e medidas estruturais e não estruturais.
Os procedimentos que aqui serão estabelecidos visam à aplicação de medidas
mitigadoras para os principais impactos devido à ocorrência de assoreamento nos corpos
7.3.1. Medidas De Controle De Assoreamento De Cursos D’água
De acordo com Sánchez (2008), medidas mitigatórias (ou mitigadoras, ou ainda, de
atenuação) “são ações propostas com a finalidade de reduzir a magnitude ou a importância
dos impactos ambientais adversos”. Para combater o assoreamento deve-se adotar um
conjunto de medidas que reduzam a erosão. As medidas não estruturais se sobressaem
diante das estruturais, pois viabilizam, através de um combate técnico, a erosão provocada
por obras pontuais ou terraplanagem bem como uso e ocupação do solo indevido,
reduzindo assim o grau de assoreamento do sistema de drenagem.
Além disso, as medidas não estruturais podem ser eficazes a custos mais baixos que
medidas estruturais e com horizontes mais longos de atuação. A seguir têm-se as medidas
de controle de assoreamento de cursos d’água:
a) Manutenção da cobertura vegetal do solo, ou, na sua impossibilidade, proteção
do solo com coberturas artificiais;
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b) Do ponto de vista preventivo, é necessário que a arquitetura e a engenharia
busquem a adequação dos projetos às características geológicas e topográficas
do terreno, na medida do possível, ao invés de adequar o terreno aos projetos,
utilizando normalmente técnicas de terraplenagem;
c) Nunca lançar o solo resultante de escavações e terraplenagens em encostas.
Retirá-lo da área e levá-lo para um bota-fora regularizado sugerido pela
Prefeitura Municipal ou de empresas atuantes no ramo que também tenham
áreas regularizadas;
d) É indispensável haver uma legislação municipal inibidora da erosão;
e) Fiscalizar e fazer cumprir as diretrizes das legislações federais e estaduais
referentes à manutenção das faixas ciliares em córregos, rios e nascentes;
f) Só liberar os loteamentos para a construção de habitações somente após a
infraestrutura básica implantada e/ou garantir em legislação específica e com
fiscalização adequada que os loteadores devem garantir essas infraestruturas
antes do loteamento ser aprovado junto a Prefeitura Municipal;
g) Legislação de zoneamento urbano e controle de uso e ocupação do solo;
h) Nas áreas rurais garantir o manejo adequado do solo pelos agricultores e
pecuaristas com acompanhamento de técnicos e profissionais habilitados;
i) É indispensável que os técnicos ligados a arquitetura, engenharia, e outros
agentes sociais que lidam com o uso do solo urbano estejam cientes sobre os
processos erosivos, como e porque evitá-los no município, salientando as
peculiaridades da região em que estão inseridos.
Conforme mencionado no Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo, no
município de São Miguel do Gostoso foi verificada a existência de residências em áreas
próximas aos cursos de águas, sendo estas propícias a inundações. Além dos riscos a
integridade física das pessoas que frequentam e das próprias edificações, tendo em vista
que estas áreas são propensas a inundações, tal prática é um fator que contribui para o
assoreamento de corpos d’água.
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Quadro 25: Medidas de controle de assoreamento de cursos d’água na Zona Urbana e Zona Rural

Metas

Índices atuais

Localidade

Objetivo

Prazo de Atendimento
Emergencial
Curto
Médio
2020-2023 Até 2027 Até 2032

Longo
Até 2040

Prioridades

1. Manutenção da cobertura vegetal
do solo;

30%

60%

80%

100%

3

2. Proteção do solo com coberturas
artificiais;

30%

60%

80%

100%

3

Satisfatória
cobertura
vegetal do solo

Baixos índices de
cobertura vegetal

Zona
Urbana
Zona Rural

Adequar os
projetos as
características
do terreno

Inexistência de
projetos de
terraplenagem

Zona
Urbana
Zona Rural

3. Elaboração de projetos
adequados às características
geológicas e topográficas do
terreno;

0%

30%

60%

100%

3

30%

60%

80%

100%

2

50%

100%

100%

100%

1

Evitar o uso de
encostas como
bota-fora

Solo de escavações
e terraplenagens
lançado em
encostas

Zona
Urbana
Zona Rural

4. Impedir o lançamento de solo
resultante de escavações e
terraplenagens em encostas. Retirálo da área e leva-lo para um botafora regularizado sugerido pela
Prefeitura Municipal ou de
empresas atuantes no ramo que
também tenham áreas
regularizadas;

Prevenção e
controle de
erosão

Inexistente

Zona
Urbana
Zona Rural

5. Elaborar legislação municipal
inibidora de erosão;
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Metas

Manutenção
das faixas
ciliares

Prazo de Atendimento
Emergencial
Curto
Médio
2020-2023 Até 2027 Até 2032

Índices atuais

Localidade

Objetivo

Inexistência de
fiscalização

Zona
Urbana
Zona Rural

6. Fiscalizar e fazer cumprir as
diretrizes das legislações federais e
estaduais referentes à manutenção
das faixas ciliares em córregos, rios
e nascentes;

50%

80%

100%

50%

Loteamentos
entregues com
infraestrutura
básica
implantada

Loteamentos
liberados para
construção de
residências sem a
devida
infraestrutura
básica

Zona
Urbana
Zona Rural

7. Liberar loteamentos para a
construção de habitações somente
após a infraestrutura básica
implantada e/ou garantir em
legislação específica e com
fiscalização adequada que os
loteadores devem garantir essas
infraestruturas antes do loteamento
ser aprovado junto a Prefeitura
Municipal;

Zoneamento
urbano
organizado

Inexistência de
legislação

Zona
Urbana
Zona Rural

8. Elaborar legislação de
zoneamento urbano e controle de
uso e ocupação do solo;

Longo
Até 2040

Prioridades

100%

100%

3

100%

100%

100%

2

100%

100%

100%

1
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Metas

Dispor de
equipe técnica
qualificada no
que se refere
aos processos
erosivos

Correto
manejo do solo

Índices atuais

Necessidade de
maior atuação da
equipe técnica da
Prefeitura
Municipal

Falta de
acompanhamento
por técnicos ou
profissionais
habilitados

Localidade

Zona
Urbana
Zona Rural

Objetivo

Prazo de Atendimento
Emergencial
Curto
Médio
2020-2023 Até 2027 Até 2032

Longo
Até 2040

Prioridades

9. Conscientizar os técnicos ligados
a arquitetura, engenharia e outros
agentes sociais que lidam com o
uso do solo urbano para que
estejam cientes sobre os processos
erosivos, como e porque evita-los
no município, salientando as
peculiaridades da região em que
estão inseridos;

50%

80%

100%

100%

1

10. Contratação de equipe técnica
especializada;

30%

50%

80%

100%

3

30%

50%

80%

100%

1

11. Garantir o manejo adequado do
Zona
solo pelos agricultores e pecuaristas
Urbana
com acompanhamento de técnicos e
Zona Rural
profissionais habilitados.
Fonte: INCIBRA, 2020.

Prioridade 1: Início das ações em no máximo 2 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico.
Prioridade 2: Início das ações em no máximo 3 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico.
Prioridade 3: Início das ações em no máximo 6 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico.
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7.3.2. Medidas de Controle de Resíduos Sólidos em Cursos de Água e Sistemas de
Drenagem Urbana
O gerenciamento dos resíduos sólidos está diretamente associado aos cursos de
água e sistemas de drenagem. A efetividade e bom funcionamento dos sistemas de
drenagem dependem de uma boa coleta e disposição final de resíduos adequadas, podendo
em caso contrário interferir negativamente no funcionamento dos sistemas de drenagem,
contribuir com a poluição dos corpos d’água e intensificar problemas de saúde pública
em geral.
Conforme mencionado no Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo é uma
prática comum no município o descarte de resíduos sólidos nos dispositivos de drenagem.
Tal prática ocorre devido à ausência de educação ambiental de parcela da população e
pela ausência de cobertura suficiente dos serviços de limpeza pública.
Além disso, no Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo do PMSB de São
Miguel do Gostoso foi mencionado que na Zona Rural do município existem áreas,
denominadas de barreiros (que servem de acumulação temporária de águas pluviais) estão
lotadas de resíduos sólidos advindos das residências da região. Essa condição é um fator
que contribui para a ocorrência de alagamentos e inundações uma vez que a água pluvial
não tem local para se dispor.
A disposição inadequada dos resíduos gerados e, em muitos casos, a ineficiência
do sistema de coleta destes resíduos, faz com que estes sejam carreados pelas águas
pluviais durante as chuvas. Os resíduos sólidos que chegam à drenagem produzem
impactos ambientais à jusante e reduzem a capacidade do escoamento, aumentando a
frequência das inundações. Frequentemente ao longo do caminho, ao serem transportados
pelo escoamento superficial, são emaranhados na vegetação ao longo das margens dos
arroios, rios ou lagos. Além de prejudicarem a eficiência hidráulica de estruturas como
bacias de detenção, poços de bombas, canais, etc., trazem consigo poluentes e provocam
um aspecto antiestético.
A educação ambiental e sanitária constitui papel fundamental neste cenário. As
políticas educacionais voltadas para a conscientização ambiental devem ser voltadas não
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apenas ao público infantil e adolescente, inseridos na educação formal, mas para toda a
população de uma forma geral.
Legislações que contenham ações fiscalizadoras, que indiquem meios e maneiras
do poder público atuar nesse tema são necessárias. Ainda, desenvolver mecanismos
punitivos e, por consequência, educacional, os quais viabilizem o poder de policiamento
quanto a essas ações que decorrem de impactos socioambientais a toda a cidade. Estas
legislações devem nortear resíduos oriundos da construção civil, entulhos, podas,
resíduos volumosos e eletrodomésticos em desuso, embalagens de agrotóxicos usados,
todos os resíduos que possam vir a ser depositados em locais indevidos e que não sejam
encaminhados ao correto destino dado pela municipalidade a esses, podendo vir causar
impactos no sistema de drenagem e nos rios da região.
As medidas de controle para reduzir o lançamento de resíduos sólidos nos corpos
d’água e sistemas de drenagem consistem em:
a) Criação e aplicação de legislações municipais específicas que estabeleçam
diretrizes para a destinação adequada de resíduos sólidos de todos os tipos do
município;
b) Implantação de políticas e ações públicas que deem suporte ao gerenciamento
e a fiscalização do manejo de resíduos gerados pela população, comércio e
indústrias existentes no município;
c) Fornecer subsídios para atuação de secretarias municipais ligadas ao
planejamento, meio ambiente e agricultura quanto à fiscalização no
lançamento indevido de resíduos nesses locais;
Criação de campanhas e programas de educação ambiental de abrangência geral
no município de forma a viabilizar a conscientização ambiental quanto ao tema.
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Quadro 26: Medidas de Controle de Resíduos Sólidos em Cursos de Água e Sistemas de Drenagem Urbana na Zona Urbana e Rural

Metas

Criação e
aplicação de
legislações
municipais

Implantação de
políticas e ações
públicas
Fiscalização do
lançamento de
resíduos sólidos
em cursos de
água e sistemas
de drenagem
Criação de
campanhas e
programas de
educação
ambiental

Índices atuais

Localidade

Objetivo

1. Criação de legislações municipais
específicas que estabeleçam diretrizes para a
destinação adequada de resíduos sólidos de
todos os tipos do município;

Falta de
legislação ou de
Zona Urbana
fiscalização das
Zona Rural
normas
2. Aplicação de legislações municipais sobre a
existentes
destinação adequada dos resíduos sólidos do
município;

Prazo de Atendimento
Emergencial Curto Médio Longo
Até
Até
Até
2020-2023
2027
2032
2040

Prioridades

100%

100%

100%

100%

1

50%

75%

100%

100%

3

3. Implementar políticas e ações públicas que
deem suporte ao gerenciamento e a
fiscalização do manejo de resíduos gerados
pela população, comércio e indústrias
existentes no município;

50%

75%

100%

100%

2

Inexistente

4. Fornecer subsídios para atuação de
secretarias municipais ligadas ao
Zona Urbana
planejamento, meio ambiente e agricultura
Zona Rural
quanto à fiscalização no lançamento indevido
de resíduos nesses locais;

75%

100%

100%

100%

2

Ações
inexistentes

Zona Urbana
Zona Rural

5. Criar campanhas e programas de educação
ambiental de abrangência geral no município
de forma a viabilizar a conscientização
ambiental quanto ao tema.

100%

100%

100%

100%

2

Inexistência de
Zona Urbana
políticas e
Zona Rural
ações públicas

Fonte: INCIBRA, 2020.
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Prioridade 1: Início das ações em no máximo 2 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico.
Prioridade 2: Início das ações em no máximo 3 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico.
Prioridade 3: Início das ações em no máximo 6 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico.
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7.4. DIRETRIZES PARA O CONTROLE DE ESCOAMENTOS NA FONTE
O município de São Miguel do Gostoso não dispõe de nenhuma legislação que
estabeleça diretrizes para o controle de escoamentos na fonte.
O controle de escoamento na fonte tem como principal objetivo reduzir e retardar
o escoamento, visto que os sistemas tradicionais visam o escoamento rápido das águas
pluviais, aumentando as vazões à jusante e necessitando de mais obras estruturais. Este
controle visa promover a redução e a retenção do escoamento pluvial de forma a qualificar
os sistemas tradicionais de drenagem pluvial e ao mesmo tempo evitar as ampliações
destes.
A valorização da permeabilidade do solo nas obras públicas e o incentivo da
manutenção da permeabilidade dos solos nos lotes residenciais, comerciais e industriais
são essenciais para este tipo de controle.
Partindo dessas características, a efetividade desse controle se faz maior quando
aplicado na Zona Urbana do município. Nas zonas rurais, devido a suas características de
lotes com maior área, menores concentrações urbanas e menores índices de
impermeabilização do solo, as medidas de controle de escoamento na fonte não
apresentam resultados satisfatórios.
A seguir têm-se as diretrizes para o controle de escoamento na fonte:
a) Elaboração de políticas de planejamento urbano e territorial que visem regular
o adensamento urbano e a forma como este é dado;
b) Existência na política de uso e ocupação do solo dos parâmetros necessários à
manutenção da permeabilidade do solo e ao sistema de retenção de águas das
chuvas;
c) Exigir que novos empreendimentos se responsabilizem pelo controle de água
proveniente da chuva, direcionadas aos coletores públicos, caso a construção
desse empreendimento ocasione impermeabilização de grandes áreas,
adotando detentores de vazão, caso necessário;
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d) Incentivo e preferência a construções com maiores áreas de infiltração e que
utilizem pavimentos permeáveis, permitindo a infiltração das águas pluviais e
diminuindo a velocidade de escoamento;
e) Sempre que houver novos loteamentos, condomínios e conjuntos
habitacionais deverão ser exigidos projetos de drenagem com previsão de
escoamento superficial, rede subterrânea e bacias de detenção, se tais
elementos forem necessários.
7.5. DIRETRIZES PARA O TRATAMENTO DE FUNDOS DE VALE
O tratamento de fundos de vale, termo que é comumente empregado para se
denominar os rios, córregos e suas várzeas, é de grande importância, principalmente em
ambientes urbanizados e modificados por ações antrópicas, como as cidades, onde suas
características naturais já foram bastante alteradas. Isto também porque em grande parte
dos casos não há mais vegetação propriamente dita em suas áreas ciliares e ripárias. Este
tratamento deve ser visto como o estabelecimento de serviços, manutenções ou ainda
preservação e manejo do ecossistema existente nessas áreas de modo a inseri-las no
ambiente urbano de maneira sustentável.
Quando o desenvolvimento urbano acontece sem planejamento urbano e sem a
devida atenção às medidas socioambientais, os fundos de vale sofrem alterações
significativas que geram impactos sobre os cursos d’água e ao meio ambiente. Neste
sentido, o tratamento de fundos de vale cria uma oportunidade para a valorização da
presença da água, através da criação de espaços de lazer integrados a medidas de redução
de impactos de inundações, contribuindo para a preservação dos ecossistemas aquáticos
no meio urbano.
Conforme apresentado no Diagnóstico Técnico-Participativo (Produto C), o
principal fundo de vale de São Miguel do Gostoso encontra-se na Zona Rural do
município, e corresponde ao local onde o Riacho (sem nome) está localizado. Este riacho
passa pela comunidade Reduto.
Podem ser listadas como medidas para tratamento de fundo de vale:
a) Estabelecer plano de uso e ocupação das bacias hidrográficas, em especial
quanto à proteção das áreas de fundo de vale e identificação de áreas de risco
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onde não serão permitidas novas construções e será realizada a retirada
gradativa das construções já existentes;
b) Recuperação e revitalização de áreas ribeiras e das matas ciliares ao longo de
cursos d’água naturais;
c) Promover e incentivar programas de implantação de áreas verdes em fundos
de vale, como parques e praças, que tenha também áreas de interação social,
criando áreas de lazer público;
d) Identificação de áreas de restrição de ocupação em fundos de vale, com vistas
à proteção de ecossistemas, redução dos ricos causados por inundações;
e) Inserção na política de uso e ocupação do solo das áreas ribeirinhas irregulares
para ocupação sujeitas a inundação;
f) Promoção e incentivo a programas de educação ambiental relativos à
fragilidade ambiental dessas áreas.
7.6. EVENTOS DE EMERGÊNCIA E CONTIGÊNCIA
As ações relativas aos eventos de emergência e contingência têm o objetivo de
assegurar a continuidade dos processos e atendimento dos serviços de drenagem existente
de modo a não expor a comunidade a impactos relacionados ao meio ambiente e,
principalmente, à saúde pública. Estas ações visam também acelerar a retomada e a
normalidade em caso de sinistros de qualquer natureza relativa aos serviços de drenagem
do município de São Miguel do Gostoso.
É válido destacar que São Miguel do Gostoso possui Defesa Civil. No entanto,
este não se encontra em atividade. Para melhor atender a população em relação as ações
destinadas a atender aos eventos de emergência e contingência, é indicado que este órgão
seja reativado e que sejam realizadas ações para promover o engajamento em ações
preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas.
A seguir têm-se um quadro com os principais eventos de emergência, suas causas
e as principais respostas a situações críticas possíveis para o manejo de águas pluviais:
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Quadro 27: Eventos de emergência e contingência – Manejo de águas pluviais

Ocorrência

Origem
-Precipitações intensas;

Alagamento
localizado

Ações de emergência e
contingência
-Registro do evento;

- Ausência de um sistema integrado
-Verificação do sistema de
de drenagem efetivo;
drenagem
existente
para
- Obstrução dos dispositivos de identificação e correção do
drenagem existentes por resíduos problema;
sólidos ou sedimentos;
- Sensibilização da comunidade
-Deficiência nas declividades das vias através de iniciativas de educação
públicas;
ambiental sobre os riscos de
disposição inadequada dos resíduos
-Ruas sem pavimentação que
sólidos.
empoçam em períodos chuvosos.
-Registro do evento
-Comunicação às autoridades;
-Realização de estudos hidrológicos
e hidráulicos para medidas de
controle e contenção de inundações;

Inundação e
enchente
provocada por
transbordamento
de curso d’água

-Assoreamento do curso d’água;
-Impermeabilização
região da bacia;

excessiva

-Elaboração de estudos para
na controle do adensamento urbano;

-Medidas para proteger a população
-Estrangulamento do curso d’água atingida;
por estruturas de travessias existentes.
-Limpeza e desassoreamento dos
córregos;
-Sensibilização da comunidade
através de iniciativas de educação,
evitando o lançamento de lixo nas
vias públicas e captações.

Contaminação dos
cursos d’água

-Comunicação às autoridades;
-Ligação clandestina de esgoto a
-Adoção de medidas imediatas para
galerias de drenagem;
contenção da contaminação;
-Resíduos lançados nos dispositivos
-Limpeza dos dispositivos de
de drenagem;
drenagem relacionados;
-Acidente ambiental com lançamento
-Sensibilização da comunidade
de contaminantes na rede pluvial.
através de iniciativas de educação
ambiental e sanitária, evitando a
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Ocorrência

Origem

Ações de emergência e
contingência
disposição inadequada de resíduos
sólidos.

Alagamento de
passagens
molhadas

-Estudos de mobilidade urbana para
- Inadequação das passagens
verificação dos traçados existentes;
molhadas para as condições locais;
-Implantação
das
obras
de
- Cheia acima do limite já ocorrido no
infraestrutura necessária, tais como
local.
pontes, viadutos, passagens, etc.
Fonte: INCIBRA, 2020.
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APRESENTAÇÃO
A Lei nº 11.445/2007 estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e
determina que a prestação de tais serviços deve ser realizada com base em diversos
princípios e, dentre eles, a universalização do saneamento básico.
Nesse contexto, também institui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB),
que tem como objetivo geral efetuar o planejamento necessário para estruturar e
operacionalizar a universalização dos serviços de saneamento básico, com qualidade,
equidade e continuidade, conforme os requisitos da Política Nacional de Saneamento
Básico.
Após a elaborar a etapa de Prospectiva e Planejamento Estratégico (Produto D), a
sequência do PMSB se dá por meio da definição dos Programas, Projetos e Ações para a
gestão e controle dos serviços de saneamento do Município para o efetivo alcance do
cenário futuro desejável, de acordo com o Termo de Referência para elaboração de Planos
Municipais de Saneamento Básico e procedimentos relativos da Fundação Nacional de
Saúde – FUNASA (2012).
Para tanto, serão apresentados os programas de governo municipal específicos que
contemplem soluções práticas, isto é, as ações para alcançar objetivos e que
compatibilizem o crescimento econômico, a sustentabilidade ambiental e a equidade
social no município (FUNASA, 2012).
Este relatório se constitui no Produto E – Programas, Projetos e Ações e é uma das
bases para a elaboração de um prognóstico do município para os quatro eixos do
saneamento básico, etapa esta onde serão traçadas as estratégias de atuação para melhoria
das condições dos serviços de saneamento básico, buscando num horizonte temporal a
universalização dos serviços públicos oferecidos à população.
Este documento foi elaborado tendo como base o Diagnóstico Técnicoparticipativo (Produto C) e a Prospectiva e Planejamento Estratégico (Produto D) do
município de São Miguel do Gostoso-RN, os quais apontaram as diversas faces do
saneamento básico local e levantaram os dados necessários para que uma análise técnica
das estratégias a serem traçadas para o município fosse possível. Desse modo, trata-se de
um documento essencial na elaboração do PMSB, já que é um dos instrumentos da
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Política de Saneamento Básico do Município, política essa que deve garantir o
atendimento essencial à saúde pública, os direitos e deveres dos usuários dos serviços de
saneamento básico, o controle social, sistemas de informação, entre outros.
O Plano Municipal de Saneamento Básico do município de São Miguel do GostosoRN está sendo desenvolvido seguindo as diretrizes estabelecidas na Lei Federal nº
11.445/07 e será apresentado para discussão e aprovação do Município.
A elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) está sob a
responsabilidade da Prefeitura Municipal, processando-se através do Consórcio Público
Intermunicipal do Rio Grande do Norte (COPIRN), com atividades técnicas realizadas
com a empresa Inovação Civil Brasileira (INCIBRA), contratada pelo COPIRN no
âmbito do contrato nº 032/2018, e tem por finalidade atender ao convênio estabelecido
entre a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e o COPIRN, conforme o Termo de
Referência (TR).
O Plano Municipal de Saneamento Básico de São Miguel do Gostoso contemplará
um horizonte de 20 anos de planejamento, sendo a área de abrangência todo o território
do município, envolvendo áreas rurais e urbanas, abrangendo os quatro pilares do
Saneamento Básico.
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1.

METODOLOGIA
A concepção de Programas, Projetos e Ações constitui a consolidação das

estratégias e prospecções traçadas para o município, partindo inicialmente das
informações contidas no Diagnóstico Técnico-Participativo (Produto C) elaborado e no
Produto D - Prospectiva e Planejamento Estratégico. São criados programas de governo
municipal específicos que contemplam soluções práticas para alcançar os objetivos,
compatibilizando o crescimento econômico, a sustentabilidade ambiental e a equidade
social no município.
Utilizou-se a metodologia de priorização aos programas e ações planejadas,
construindo uma hierarquização das medidas a serem adotadas para o planejamento de
programas prioritários de governo.
Desta forma, estabeleceu-se a ordem de prioridade para realização dos Programas
de acordo com a seguinte metodologia:
 Prioridade A: Programas de maior prioridade de realização dentre os
demais no município. São programas que visam erradicar os problemas
de cunho emergencial e estabelecer as bases para execução de
programas de prioridade B e C;
 Prioridade B: Programas com prioridade inferior aos programas de
prioridade A e com mais prioridade que programas de prioridade C. São
programas que visam dar continuidade aos programas de prioridade A
e/ou estabelecer bases de execução de programas de prioridade C;
 Prioridade C: Programas que têm como objetivo a elevação da
qualidade dos serviços e metas atingidas nos programas de prioridade
A e B. São programas com a menor prioridade dentre os programas,
porém não menos importantes.
Além disso, estabeleceu-se também uma ordem de prioridade numérica (Prioridade
1, Prioridade 2, Prioridade 3, etc.) para as ações e projetos inseridos nos programas, de
acordo com a sua necessidade de execução dentro do programa específico.
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2.

ESTRUTURA

POLÍTICO-INSTITUCIONAL

DO

SETOR

DE

SANEAMENTO BÁSICO
No Programa de Desenvolvimento Institucional (PDI) são apresentados os
projetos, as ações e as metas propostas para o desenvolvimento municipal a fim de
possibilitar ao município condições para elaboração dos instrumentos legais de
desenvolvimento. Os projetos propostos neste programa abrangem os quatro eixos do
saneamento em todo o território municipal.
Quando elaborados, os projetos propostos no PDI proporcionarão ao município
meios para regulamentação e fiscalização de atividades públicas. Além disso,
proporcionarão aos munícipes meios para colaboração e interação com os serviços
públicos.
No Quadro 1 é apresentado de forma sintética os projetos, ações e metas do PDI.
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Quadro 1: Programas, Projetos e Ações – Estrutura Político Institucional do Município.

ITEM

Estrutura
JurídicoInstitucional e
Administrativa
do Saneamento
Básico

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAIS OU
ESTRUTURANTES

AÇÕES/PROJETOS

PRIORIDADE
AÇÃO/PROJETO

15

Estruturante

1.1 Avaliar o Plano
Plurianual juntamente
com as ações previstas
no Plano Municipal de
Saneamento Básico,
considerando na
elaboração dos
próximos PPA

1

1

Estruturante

1.2 Instituição da
Política Municipal de
Saneamento Básico

1

Estruturante

1.3 Atualização do
Plano Diretor
Municipal

1

3

Estruturante

1.4 Manter em
conformidade a Lei
Orgânica do Município

1

4

Estruturante

1.5 Implantar a Lei
Municipal de
Saneamento Básico

1

5

Estruturante

1.6 Atualizar o Código
Sanitário

1

OBJETIVO

2

PROGRAMA

Programa de
Desenvolvimento
Institucional
(PDI)

A

PROJETOS

01. Adequação
da Estrutura
Jurídico –
Institucional e
Administrativa
do Saneamento
Básico

AGENTE
RESPONSÁVEL

Prefeitura
Municipal

17

PRODUTO E: PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

ITEM

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAIS OU
ESTRUTURANTES

AÇÕES/PROJETOS

PRIORIDADE
AÇÃO/PROJETO

6

Estruturante

1.7 Elaboração do
Código de Meio
Ambiente

1

8

Estruturante

1.8 Atualizar a Lei de
Uso, Ocupação do Solo
e Zoneamento

1

10

Estruturante

1.9 Manter em
conformidade a Lei
Tributária do
Município

1

9

Estruturante

1.10 Atualizar o Plano
de Contingência

1

11

Estruturante

13

Estruturante

12

Estruturante

14

Estruturante

7

Estruturante

OBJETIVO

PROGRAMA

PROJETOS

1.11 Elaboração do
Plano de Gestão
Ambiental
1.12 Instituição da Lei
de regulamentação dos
grandes geradores de
resíduos sólidos
1.13 Criar a Política de
Educação Ambiental
1.14 Instituição da Lei
de regulamentação da
logística reversa
1.15 Revisão do
Código de Obras

AGENTE
RESPONSÁVEL

1

1

1
1
1
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ITEM

OBJETIVO

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAIS OU
ESTRUTURANTES
Estruturante

16

Estruturante

Estruturante

Transversal

02.
Implantação de
Políticas de
Educação
Ambiental

Estruturante

Estruturante

Transversal

03.
Consolidação
da implantação
do Sistema de
Informações
sobre
Saneamento
Básico

Estruturante

AÇÕES/PROJETOS
1.16 Elaboração do
Plano Diretor de
Drenagem
1.17 Elaboração do
Código de Postura
2.1 Promover
campanhas de educação
ambiental sobre
abastecimento de água,
esgotamento sanitário,
limpeza pública e
manejo de resíduos
sólidos e drenagem
urbana
2.2 Realização de
campanhas educativas
para proteção das matas
ciliares e áreas ribeiras
2.3 Conscientizar à
comunidade quanto às
práticas sustentáveis
para proteger e
conservar o meio
ambiente
3.1 Alimentar e
monitorar o banco de
dados do Sistema de
Informações sobre
Saneamento Básico,
periodicamente, e o
Sistema Nacional de
Informações sobre

PRIORIDADE
AÇÃO/PROJETO

AGENTE
RESPONSÁVEL

1
1

1

Prefeitura
Municipal
1

1

1

Prefeitura
Municipal
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ITEM

OBJETIVO

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAIS OU
ESTRUTURANTES

AÇÕES/PROJETOS

PRIORIDADE
AÇÃO/PROJETO

AGENTE
RESPONSÁVEL

Saneamento Básico,
anualmente

Estruturante

Estruturante

Estruturante

Transversal

04. Regulação
e Fiscalização

Estruturante

Estruturante

3.2 Avaliar os
indicadores em relação
às metas propostas
3.3 Planejar e executar
medidas preventivas e
corretivas para
melhorar os indicadores
de saneamento básico
no município
4.1 Ajustar os serviços
de regulação de todos
os contratos de serviços
públicos de saneamento
básico no município
4.2 Manter atualizados
os contratos de serviços
públicos de saneamento
básico no município
4.3 Fiscalização
contínua dos contratos
de serviços públicos de
saneamento básico no
município

1

1

1

1

Prefeitura
Municipal

1

Fonte: INCIBRA, 2020.
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2.1. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI)
 Justificativa:
A estrutura político-institucional do município atualmente é carente de mecanismos
legais para promover adequação normativa, regulação dos sistemas, desenvolvimento e
aplicação de ferramentas operacionais e de planejamento do sistema. Dessa forma,
propõe-se a elaboração, revisão, instituição e manutenção de mecanismos institucionais
e operativos estruturados. Assim, os projetos estabelecidos no PDI se aplicam aos quatro
eixos do saneamento básico do município como um todo, e proporcionam o
desenvolvimento de meios para que a população possa participar da gestão do saneamento
básico no município e, desse modo, contribuir com desenvolvimento municipal, além de
mecanismos para fiscalização dos serviços públicos terceirizados.
2.1.1 Projeto 01 – PDI: Adequação da estrutura jurídico-institucional e
administrativa do saneamento básico
O planejamento para este setor do município também é foco do PMSB, a partir da
indicação de ações que proporcionem a organização jurídico-institucional da gestão.
Conforme diagnosticado e apresentado no Produto C – Diagnóstico TécnicoParticipativo, o município de São Miguel do Gostoso apresenta algumas limitações
jurídico-institucional para o setor do saneamento básico.
Em conformidade com o abordado pelo Ministério das Cidades (2010), a
organização jurídico-institucional da gestão inclui as formas de prestação dos serviços,
os instrumentos e o sistema de regulação e fiscalização, o sistema de cobrança, bem como
as condições o desempenho e a capacidade na prestação dos serviços, nas suas dimensões
administrativa, político- institucional, legal e jurídica, econômico-financeira, estrutural e
operacional, e tecnológica.
O município possui o Plano Plurianual (PPA) vigente entre os anos de 2018 a 2021,
no qual são apresentados alguns programas e ações voltados ao saneamento básico, para
os quais são estabelecidas as metas da administração pública municipal, e são os valores
a serem destinados a cada ano. Dentre eles, destaca-se os programas “Coordenação De
Obras, Planejamento Urbano E Meio Ambiente” e “Reserva de Contingência” que estão
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relacionadas com a adequação da estrutura jurídico-institucional e administrativa do
saneamento básico.
A partir da identificação da existência de Plano Plurianual no Município, os
programas, ações e metas apontados por este devem ser considerados no desenvolvimento
deste produto relativo ao Programas, Projetos e Ações do Plano Municipal de Saneamento
Básico, para que possa refletir no planejamento orçamentário da administração pública
municipal, o planejamento traçado em atenção a Política Nacional e Municipal de
Saneamento Básico.
Portanto, para o município é proposta a compatibilização do Plano Municipal de
Saneamento com o Plano Plurianual Municipal, para que sejam adequadas as
necessidades de gestão, assim como possibilitar a plena execução da política municipal
de saneamento básico.
Cabe destacar que o plano de saneamento básico será revisto periodicamente, em
prazo não superior a quatro anos, posteriormente à elaboração do Plano Plurianual
Municipal, para que seja feita a compatibilização e a uniformização das ações entre os
planejamentos.
Conforme descrito no Produto D, o município de São Miguel do Gostoso apresenta
algumas fraquezas (de acordo com a Análise Swot) no setor político-institucional. Entre
as fraquezas destacadas estão a inexistência de alguns instrumentos e legislações, bem
como a desconformidade de documentos já existente com as legislações atuais, que
necessitam de atualização que proporcionam uma gestão adequada.
Assim, a fim de corrigir estas fraquezas e aumentar as forças da gestão municipal
são propostas ações de alcance imediato, tento em vista que as ações estruturantes
possibilitam a criação de uma base institucional adequada para, posteriormente, serem
propostas ações estruturais com soluções graduais e progressivas segundo metas
imediatas, de curto, médio e longo prazo adequadas a realidade do município. As ações
contempladas no Projeto 01 são:
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Avaliar o Plano Plurianual juntamente com as ações previstas no Plano
Municipal de Saneamento Básico, considerando na elaboração dos
próximos PPA;



Instituição da Política Municipal de Saneamento Básico;



Atualização do Plano Diretor Municipal;



Manter em conformidade a Lei Orgânica do Município;



Implantar a Lei Municipal de Saneamento Básico;



Atualizar o Código Sanitário;



Elaboração do Código de Meio Ambiente;



Atualizar a Lei de Uso, Ocupação do Solo e Zoneamento;



Manter em conformidade a Lei Tributária do Município;



Atualizar do Plano de Contingência;



Elaboração do Plano de Gestão Ambiental;



Instituição da Lei de regulamentação de grandes geradores de resíduos
sólidos;



Criar a Política de Educação Ambiental;



Instituição da Lei de regulamentação da logística reversa;



Revisão do Código de Obras;



Elaboração do Plano Diretor de Drenagem;



Elaboração do Código de Postura.
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2.1.2. Projeto 02 – PDI: Implantação de políticas de educação ambiental
Além das problemáticas comumente enfrentadas por todos os municípios
brasileiros, a grande maioria dos problemas ambientais enfrentados pela população de
São Miguel do Gostoso tem como origem o crescimento e desenvolvimento municipal
que se deu de forma desordenada, o que reforça a necessidade e importância que o Plano
Diretor e outras ferramentas legais têm para o município.
Sendo a mais afetada pelos problemas ambientais do município, tal população tem
papel fundamental no combate destes. A participação popular, tal como destacado no
Produto B – Plano de Mobilização Social, é fundamental na construção do Plano
Municipal de Saneamento Básico do seu respectivo município, para tornar o PMSB o
mais próximo da realidade municipal, mas também para efetivar, pondo em prática, os
programas, projetos e ações propostas neste produto do PMSB a fim de tornar São Miguel
do Gostoso uma cidade ambientalmente mais saudável.
A educação ambiental representa a base da educação e do aprendizado futuro uma
vez que é interdependente do ambiente natural e sociocultural abrangendo, portanto,
valores éticos, ecológicos, cidadãos, políticos, sociais, tecnológicos e histórico-culturais.
Estes valores irão preparar o cidadão para serem corresponsáveis na resolução de
problemas ambientais e pelas futuras transformações na sociedade.
Políticas públicas que tratem as questões de saneamento básico, a saber:
abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza pública e manejo de resíduos
sólidos e drenagem urbana; são ferramentas fundamentais para a melhoria da condição
ambiental do município ao mesmo tempo em que envolve toda a população nesse
processo. Sendo assim, os projetos de educação ambiental serão direcionados a gestão
pública, de forma que o ensino da educação ambiental deverá ser realizado através de
diferentes metodologias que ficarão a critério da prefeitura municipal e seus respectivos
membros colaboradores por qual utilizar e em qual momento. As atividades em que a
questão ambiental seja abordada devem tratar os seguintes temas: uso e aproveitamento
dos recursos hídricos, a coleta, tratamento e destinação e reuso dos esgotos, coleta,
reutilização e reciclagem, destinação, redução do consumo e geração, compostagem de
resíduos, drenagem de águas pluviais, entre outros.
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As ações relacionadas à educação ambiental no município devem atender a Lei
Federal n° 9.795/1999 e devem contemplar a população da zona urbana e rural.
Dessa forma, as ações propostas no projeto 02 no município de São Miguel do
Gostoso são:


Promover campanhas de educação ambiental sobre abastecimento de
água, esgotamento sanitário, limpeza pública e manejo de resíduos
sólidos e drenagem urbana;



Realização de campanhas educativas para proteção das matas ciliares e
áreas ribeiras;



Conscientizar à comunidade quanto às práticas sustentáveis para proteger
e conservar o meio ambiente

Destaca-se que as ações aqui propostas devem ser realizadas de forma a alcançar
toda a população do município de modo que os próprios munícipes possam atuar
auxiliando a preservação e conservação ambiental do município.
Ressalta-se a importância da realização dessas ações nas escolas e centros
educativos garantir que desde cedo as crianças e os jovens criem a consciência da
necessidade de cuidar do ambiente e se obter um desenvolvimento sustentável.
No Plano Plurianual Municipal (PPA) do município (2018-2021) – Lei 302/2017
não foi identificado programa relacionado à Educação Ambiental.
A implantação desses projetos e ações gerarão resultados positivos a curto e longo
prazo quanto à utilização dos recursos relacionados ao abastecimento de água,
esgotamento sanitário, limpeza pública e manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana.
2.1.3. Projeto 03 – PDI: Consolidação do Sistema de Informações Sobre Saneamento
Básico
Um dos produtos do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) é o Sistema
de Informações sobre Saneamento Básico. Esse produto tem como objetivo possibilitar
que o município registre e, assim, tenha acesso a informações municipais sobre
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saneamento para que possa realizar o planejamento, monitoramento e controle da sua
situação acerca do saneamento.
Esse sistema é instalado desde o início da elaboração do PMSB no município, para
que assim, possa ser alimentado ao longo de sua elaboração e para que essas informações
sirvam de suporte para tomada de decisão em alguns produtos deste plano, tais como o
Produto B, Produto C, Produto D, Produto E e Produto F.
A utilização do sistema requer o domínio mínimo no uso de tecnologias de
informação, tanto em termos de pessoal qualificado, quanto em equipamentos de
informática (hardware e software). O Sistema de Informações sobre Saneamento Básico
deve ser alimentado periodicamente com dados válidos e coerentes com a realidade já
que é uma ferramenta essencial ao planejamento e gerenciamento dos serviços de
saneamento.
Assim, as ações necessárias neste projeto 03 envolvem:


Alimentar e monitorar o banco de dados do Sistema de Informações
sobre Saneamento Básico periodicamente e o Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento Básico, anualmente;



Avaliar os indicadores em relação às metas propostas;



Planejar e executar medidas preventivas e corretivas para melhorar os
indicadores de saneamento básico no município.

No Plano Plurianual Municipal (PPA) de São Miguel do Gostoso 2018-2021 – Lei
302/2017 não foi identificada nenhuma referência a implantação de um Sistema de
Informações sobre Saneamento Básico, devendo o município continuar a alimentar
periodicamente o Sistema de Informações sobre Saneamento Básico implantado no
município no início da elaboração do PMSB.
2.1.4. Projeto 04 – PDI: Regulação e Fiscalização
Conforme a Constituição Federal, em seu art. 241, e Lei Federal nº 11.107/2005
(Lei dos Consórcios Públicos), os titulares dos serviços públicos de saneamento básico,
isto é, os municípios, podem delegar a organização, regulação, fiscalização e a prestação
dos referidos serviços.
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A prestação do serviço público de abastecimento de água do município é realizada
pelo Sistema Autônomo de Águas e Esgotos (SAAE) de São Miguel do Gostoso, já a
prestação de serviços do Sistema de Esgotamento Sanitário do município é, atualmente,
incerta, contando com funcionários da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do
Norte (CAERN), da A Gaspar, empresa responsável pela execução das obras de
implementação do sistema, e com o auxílio de todas as secretarias. Porém, se faz
importante destacar que existe interesse, por parte do município, em conceder a prestação
desses serviços à CAERN.
Na prestação de serviços regionalizada, a regulação e fiscalização podem ser
exercidas por órgão ou entidade de ente da Federação a que o titular tenha delegado o
exercício dessas competências ou por consórcio público de direito público integrado pelos
titulares dos serviços.
Em São Miguel do Gostoso, o serviço de limpeza pública e manejo de resíduos
sólidos é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, exceto os resíduos de serviços de
saúde que são coletados e destinados pela empresa especializada Stericycle. O serviço
de drenagem urbana e manejo de águas pluviais também é de responsabilidade do
município.
O art. 9º da Lei nº 11.445/2007 estabelece que o titular dos serviços de saneamento
básico deve definir a entidade responsável pela regulação e fiscalização dos serviços
públicos de saneamento básico e os procedimentos para a sua atuação.
Os objetivos da regulação são: estabelecer padrões e normas para a prestação de
serviço adequada e a consequente satisfação dos usuários, garantir o cumprimento das
condições e metas estabelecidas, definir as tarifas que assegurem o equilíbrio econômicofinanceiro dos contratos, a modicidade tarifária e prevenir e reprimir o abuso de poder
econômico.
No Rio Grande do Norte, existe a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio
Grande do Norte (ARSEP). A ARSEP é uma autarquia sob regime especial de Direito
Público de atuação em todo território do Rio Grande do Norte. De acordo com o Art. 3º
da Lei Complementar Nº 584/2016, a ARSEP exercerá o poder de regulação, controle e
fiscalização sobre serviços públicos de competência ordinária e dos delegados. As
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atividades exercidas pela ARSEP abrangem, dentre outras áreas, a área de saneamento
básico.
Conforme o inciso 3º do Art. 35º da Lei Complementar Nº 584/2016, a ARSEP
pode regular e fiscalizar as concessionárias, permissionárias ou autorizadas dos serviços
de saneamento no Estado do Rio Grande do Norte, por delegação, mediante a
formalização de convênios ou contratos com os respectivos Municípios.
A fim de garantir a qualidade de todos os serviços públicos de saneamento básico
prestados ao município e a satisfação dos usuários, este produto estabelece que o
município analise a viabilidade de contratar a ARSEP delegando assim o serviço de
regulação e fiscalização de todos os serviços públicos de saneamento básico prestados ao
município.
Caso o município conclua que é viável contratar a referida agência reguladora, as
ações definidas neste projeto 04 são:


Delegar a ARSEP a revisão e regulação de todos os contratos de
serviços públicos de saneamento básico no município;



Fiscalização contínua dos contratos de serviços públicos de saneamento
básico no município.

Caso o município conclua que não é viável contratar a referida agência reguladora,
este produto recomenda a criação de uma agência reguladora para promover a revisão dos
contratos públicos sobre os serviços de saneamento básico, fiscalização contínua e
acompanhamento dos contratos públicos citados.
As ações definidas são:
 Criação e implantação de uma agência reguladora de serviços de
saneamento básico;
 Manter atualizados os contratos de serviços públicos de saneamento
básico no município;
 Revisão e regulação de todos os contratos de serviços públicos de
saneamento básico no município;
 Fiscalização contínua dos contratos de serviços públicos de saneamento
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básico no município.

3. INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
A partir dos cenários definidos no Produto D – Prospectiva e Planejamento
Estratégico, de acordo com a metodologia utilizada, estabeleceram-se os objetivos e
prospectivas técnicas para alcance de um cenário ideal no setor de Abastecimento de
Água no município de São Miguel do Gostoso.
Dessa forma, neste programa estão definidos projetos e ações com o objetivo de
melhorar o sistema de abastecimento de água, considerando as perspectivas de
crescimento do município.
A partir destes objetivos traçados, tem-se no Quadro 2 a definição de Programas,
Projetos e Ações para o eixo de Abastecimento de Água, referentes a Zona Urbana de São
Miguel do Gostoso, levando em consideração o atual Sistema de Abastecimento de Água
(SAA), mas também o cenário com o futuro SAA projetado pela Companhia de Águas e
Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN).
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Quadro 2: Programas, Projetos e Ações – Infraestrutura de Abastecimento de Água – Zona Urbana
ITEM

OBJETIV
OS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

AÇÕES

PRIORIDADE
AÇÃO/
PROJETO

1.1 Elaboração do
Estudo de Concepção
e Projetos referentes a
ampliação, melhorias
e modernização do
sistema de captação e
bombeamento.

1

PROJETOS

AGENTE
RESPONSÁVEL

Atual Sistema de Abastecimento de Água

Infraestrutura de Abastecimento de Água

Estrutural

1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8,
9, 10, 11,
12, 13, 14,
16, 17, 18,
19, 20,21,
28, 29, 30,
31 e 32

Programa
Água para
Todos (PAT)

Estrutural
A

Estrutural

Estruturante

1.2 Execução das
obras de ampliação,
e
01. Projeto de modernização
ampliação e melhorias do sistema
captação
e
modernização de
bombeamento
de
do Sistema de
Abastecimento acordo com projeto.
de Água
1.3 Implantação de
medidas
para
promover a operação
de
bombas
com
sistema reversa.
1.4 Elaboração e
execução de um plano
de
manutenção
preventiva
das
bombas dos poços.

2

Serviço
Autônomo de
Águas e Esgotos
– SAAE e
Prefeitura
Municipal

3

1
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ITEM

OBJETIV
OS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

PROJETOS

PRIORIDADE
AÇÃO/
PROJETO

AÇÕES

Estruturante

1.5 Realização de
treinamento
operacional
e
capacitação
de
funcionários
responsáveis
pela
operação
e
manutenção
dos
sistemas,
continuamente.

Estruturante

1.6 Elaboração do
Estudo de concepção e
Projeto para garantir o
tratamento
e
monitoramento
de
água.

2

Estrutural

1.7 Implantação de um
sistema simplificado
de tratamento de água.

3

Estrutural

1.8 Aquisição
equipamentos
instalação
infraestrutura
adequada
para
análise da água.

3

de
e
de

AGENTE
RESPONSÁVEL

a
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ITEM

OBJETIV
OS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

AÇÕES

PRIORIDADE
AÇÃO/
PROJETO

Estruturante

1.9 Contratação de
técnicos de laboratório
para a realização do
monitoramento
contínuo e controle da
qualidade da água.

3

Estrutural

2.1 Elaboração e
execução de Estudo de
viabilidade técnica e
Projetos para garantir
outros
usos
ou
desativação de poços.

1

Estrutural

2.2 Instalação de
proteção nos poços, de
acordo com a NBR
12.244.

1

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

Estruturante

Estruturante

PROJETOS

02. Projeto de
readequação
dos poços
2.3
Implantar
e
atuais da Zona executar um plano de
Urbana
monitoramento
ambiental das áreas
entorno dos poços.

2.4 Realização dos
cadastros dos poços,
monitoramento
das
vazões
e
automatização
do
controle.

AGENTE
RESPONSÁVEL

1

1
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ITEM

OBJETIV
OS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

AÇÕES

PRIORIDADE
AÇÃO/
PROJETO

Estruturante

2.5
Garantir
a
fiscalização contínua e
estimular o cadastro
dos poços públicos e
privados ao órgão
competente.

1

Estrutural

3.1 Elaboração de
estudo de viabilidade
técnica e econômica
para avaliação da
estrutura e demanda
do reservatório já
existente.

1

Estrutural

3.2 Elaboração de
projeto
para
recuperação
da
estrutura
do
reservatório existente
- de acordo com a
viabilidade técnica e
econômica.

2

3.3 Execução das
obras de recuperação
do
reservatório
existente - de acordo
com a viabilidade
técnica e econômica.

3

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

Estrutural

PROJETOS

03. Projeto de
melhorias no
sistema de
reservação

AGENTE
RESPONSÁVEL
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ITEM

OBJETIV
OS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

AÇÕES

PRIORIDADE
AÇÃO/
PROJETO

Estrutural

3.4 Desativação e
demolição
do
reservatório existente
- de acordo com a
viabilidade técnica.

3

Estrutural

3.5 Elaboração de
projeto
para
construção
de
reservatório(s) - de
acordo
com
a
viabilidade técnica.

2

Estrutural

3.6 Execução das
obras de construção de
reservatório(s) - de
acordo
com
a
viabilidade técnica.

3

Estrutural

3.7
Limpeza
do
reservatório
e
manutenção
das
estruturas
civis,
hidráulicas
e
mecânicas.

1

Estrutural

3.8
Levantamento,
aquisição e instalação
de
sistemas
de
macromedição,
atuador
elétrico,

3

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

PROJETOS

AGENTE
RESPONSÁVEL
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ITEM

OBJETIV
OS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

PROJETOS

AÇÕES

PRIORIDADE
AÇÃO/
PROJETO

AGENTE
RESPONSÁVEL

medidor de nível e
controle de boia.

Estrutural

4.1 Cadastro da rede
existente em formato
digital e em base
dados
georreferenciada.

1

Estruturante

4.2 Projeto Executivo
de
ampliação
e
modernização
dos
sistemas
de
distribuição.

2

4.3 Execução das
obras de ampliação e
modernização
dos
sistemas
de
distribuição.

3

Estruturante

4.4 Acompanhar a
demanda juntamente
com o crescimento da
população urbana.

1

Estrutural

4.5
Troca/
Implantação de novos
micromedidores.

2

Estrutural

04. Projeto de
ampliação do
índice de
atendimento da
população com
o
abastecimento
de água
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ITEM

OBJETIV
OS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

AÇÕES

PRIORIDADE
AÇÃO/
PROJETO

4.6 Atualização na
quantidade de ligações
por categoria

2

5.1
Aumentar
o
fornecimento de água,
através de reservação
e melhorias na gestão,
em períodos de alta
estação.

1

Estruturante

1.1 Obter informações
necessárias
para
estimar as perdas de
água.

2

Estruturante

1.2 Elaboração e
execução
de
um
Projeto Integrado para
redução e controle de
perdas do sistema de
abastecimento.

1

1.3 Elaboração e
execução de um Plano
de combate a fraudes
em ligações ativas e
inativas.

1

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

PROJETOS

Estrutural

Estruturante

15, 22, 23,
24, 25 e 26

Programa de
Controle e
Redução de
Perdas
(PCRP)

B

Estruturante

05. Projeto de
garantia do
abastecimento
de água em alta
estação

01. Projeto de
redução de
perdas

AGENTE
RESPONSÁVEL
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ITEM

OBJETIV
OS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

AÇÕES

PRIORIDADE
AÇÃO/
PROJETO

Estrutural

1.4
Realizar
o
monitoramento
de
vazamentos e de
pressão da rede de
distribuição.

1

Estrutural

1.5 Realização de
manutenção e reparos
na rede.

1

Estrutural

1.6 Implantação de
macromedidores.

2

1.1
Regulação
e
fiscalização
dos
serviços
de
abastecimento
de
água.

1

1.2 Ajustamento da
política tarifária.

2

1.3 Alimentar o banco
de dados do Sistema
Municipal de
Informações sobre
Saneamento Básico,
periodicamente, e o
Sistema Nacional de
Informações sobre
Saneamento Básico.

1

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

PROJETOS

Estruturante

Programa de
Melhoria na
Gestão dos
26, 27 e 34 Serviços de
Abasteciment
o de Água
(PMGSAA)

Estruturante
A

Estruturante

01. Regulação
dos serviços e
acompanhamen
to dos
indicadores

AGENTE
RESPONSÁVEL
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ITEM

OBJETIV
OS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

AÇÕES

PRIORIDADE
AÇÃO/
PROJETO

Estruturante

1.4 Monitorar os
indicadores
de
saneamento básico no
município.

1

Estruturante

1.5
Avaliar
os
indicadores
em
relação às metas
propostas.

1

Estruturante

1.6 Planejar e executar
medidas preventivas e
corretivas
para
melhorar
os
indicadores
de
saneamento básico no
município.

2

02. Projeto de
redução dos
índices de
inadimplência

2.1
Elaborar
e
executar um Programa
para redução do índice
de inadimplências.

2

01. Projeto de
proteção dos
mananciais e
nascentes

1.1 Elaboração do
diagnostico ambiental
do município de São
Miguel do Gostoso e
proposição de um
Plano de ação para
revitalização de bacias

1

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

Estruturante

33

Programa de
proteção de
mananciais e
nascentes
(PPMN)

A

Estruturante

PROJETOS

AGENTE
RESPONSÁVEL
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ITEM

OBJETIV
OS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

PROJETOS

AÇÕES

PRIORIDADE
AÇÃO/
PROJETO

AGENTE
RESPONSÁVEL

hidrográficas e a
proteção
e
conservação
de
mananciais
de
abastecimento
superficiais
e/ou
subterrâneos.
Implementação de Programas, Projetos e Ações após a implantação do novo Sistema de Abastecimento projetado

Estrutural
1, 2,4, 5, 7,
Infraestrutura
8, 9, 10,
Programa
de
11, 12, 13,
Água para
Abastecimento
14, 15, 16 Todos (PAT)
de Água
e 17

A

Estrutural

1.1 Elaboração e
execução do Estudo de
Concepção e Projetos
referentes a ampliação
do
Sistema
de
Abastecimento
de
01. Projeto de
ampliação e Água, conforme a
e
modernização demanda
crescimento
da
do Sistema de
Abastecimento população.
de Água
1.2 Aquisição de
equipamentos
e
instalação
de
infraestrutura
adequada
para
a
análise da água.

3

Companhia de
Água e Esgotos
do Rio Grande
do Norte –
CAERN e
Prefeitura
Municipal

3
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ITEM

OBJETIV
OS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

AÇÕES

PRIORIDADE
AÇÃO/
PROJETO

Estruturante

1.3
Realizar
monitoramento
contínuo da qualidade
de água de acordo com
a
frequência
estabelecida
pela
Portaria
de
Consolidação
nº
5/2017.

3

Estruturante

1.4 Contratação de
técnicos de laboratório
para a realização do
monitoramento
contínuo e controle da
qualidade da água.

3

Estrutural

2.1 Elaboração e
execução de Estudo de
viabilidade técnica e
Projetos para garantir
outros
usos
ou
desativação de poços.

3

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

Estrutural

PROJETOS

02. Projeto de
readequação
dos poços
atuais da Zona
2.2 Instalação de
Urbana
proteção nos poços, de
acordo com a NBR
12.244.

AGENTE
RESPONSÁVEL

3
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ITEM

OBJETIV
OS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

AÇÕES

PRIORIDADE
AÇÃO/
PROJETO

Estruturante

2.3
Implantar
e
executar um plano de
monitoramento
ambiental das áreas
entorno dos poços.

3

Estruturante

2.4 Realização dos
cadastros dos poços,
monitoramento
das
vazões
e
automatização
do
controle.

3

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

Estrutural

Estruturante

PROJETOS

3.1 Elaboração e
execução de Planos de
manutenção
preventiva
dos
sistemas integrantes
(poços,
bombas,
elétricos,
03. Projeto de sistemas
manutenção reservatórios, sistemas
preventiva dos de tratamento, entre
outros).
sistemas
integrantes
3.2 Realização de
treinamento
operacional
e
capacitação
de
funcionários
responsáveis
pela
operação
e

AGENTE
RESPONSÁVEL

3

3

41

PRODUTO D: RELATÓRIO DA PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

ITEM

OBJETIV
OS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

PROJETOS

PRIORIDADE
AÇÃO/
PROJETO

AÇÕES

manutenção
sistemas,
continuamente.

dos

Estrutural

4.1 Cadastro da rede
existente em formato
digital e em base
dados
georreferenciada.

3

Estruturante

4.2 Projeto Executivo
de
ampliação
e
modernização
dos
sistemas
de
distribuição.

3

4.3 Execução das
obras de ampliação e
modernização
dos
sistemas
de
distribuição.

3

Estruturante

4.4 Acompanhar a
demanda juntamente
com o crescimento da
população urbana.

3

Estrutural

4.5
Troca/
Implantação de novos
micromedidores.

3

Estrutural

04. Projeto de
ampliação do
índice de
atendimento da
população com
o
abastecimento
de água

AGENTE
RESPONSÁVEL
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ITEM

OBJETIV
OS

3

PROGRAMA

Programa de
Controle e
Redução de
Perdas
(PCRP)

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

AÇÕES

PRIORIDADE
AÇÃO/
PROJETO

Estruturante

1.1 Obter informações
necessárias
para
estimar as perdas de
água.

3

Estruturante

1.2 Elaboração e
execução
de
um
Projeto Integrado para
redução e controle de
perdas do sistema de
abastecimento.

3

Estruturante

1.3 Elaboração e
execução de um Plano
de combate a fraudes
em ligações ativas e
inativas.

3

Estrutural

1.4 Realizar o
monitoramento de
vazamentos e de
pressão da rede de
distribuição.

3

Estrutural

1.5 Realização de
manutenção e reparos
na rede.

3

Estrutural

1.6 Implantação de
macromedidores.

3

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

PROJETOS

01. Projeto de
redução de
perdas

AGENTE
RESPONSÁVEL
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ITEM

OBJETIV
OS

6, 18 e 19

PROGRAMA

Programa de
Melhoria na
Gestão dos
Serviços de
Abasteciment
o de Água
(PMGSAA)

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

A

AÇÕES

PRIORIDADE
AÇÃO/
PROJETO

Estruturante

1.1
Regulação
e
fiscalização
dos
serviços
de
abastecimento
de
água.

3

Estruturante

1.2 Implantação de
tarifas
de
forma
regionalizada.

3

Estruturante

1.3 Alimentar o banco
01. Projeto de de dados do Sistema
de
regulação dos Municipal
Informações
sobre
serviços e
Saneamento Básico,
acompanhamen
periodicamente, e o
to dos
Sistema Nacional de
indicadores
Informações
sobre
Saneamento Básico.

3

Estruturante

1.4 Monitorar os
indicadores
de
saneamento básico no
município.

3

Estruturante

1.5
Avaliar
os
indicadores
em
relação às metas
propostas.

3

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

PROJETOS

AGENTE
RESPONSÁVEL
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ITEM

OBJETIV
OS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

PROJETOS

Estruturante

Estruturante

20

Programa de
proteção de
mananciais e
nascentes
(PPMN)

A

Estruturante

02. Projeto de
redução dos
índices de
inadimplência

01. Projeto de
proteção dos
mananciais e
nascentes

AÇÕES

PRIORIDADE
AÇÃO/
PROJETO

1.6 Planejar e executar
medidas preventivas e
corretivas
para
melhorar
os
indicadores
de
saneamento básico no
município.

3

2.1
Elaborar
e
executar um Programa
para redução do índice
de inadimplências.

3

1.1 Elaboração do
diagnostico ambiental
do município de São
Miguel do Gostoso e
proposição de um
Plano de ação para
revitalização de bacias
hidrográficas e a
proteção
e
conservação
de
mananciais
de
abastecimento
superficiais
e/ou
subterrâneos.

AGENTE
RESPONSÁVEL

3

Fonte: INCIBRA, 2020.
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O Quadro 3 apresenta os programas, projetos e ações para as Zona Rural do município de São Miguel do Gostoso.
Quadro 3: Programas, Projetos e Ações – Infraestrutura de Abastecimento de Água – Zona Rural
ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

Infraestrutura de Abastecimento de Água

Estrutural

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
Programa
12, 13, 14, 16,
Água para
17, 18, 19, 20,
Todos (PAT)
21, 22, 27, 28
e 29

Estrutural
A

Estrutural

Estruturante

PROJETOS

AÇÕES

1.1 Elaboração do
Estudo de concepção e
Projetos referentes a
ampliação, melhorias
e modernização do
sistema de captação e
bombeamento.
1.2 Execução das
obras de ampliação,
e
01. Projeto de modernização
melhorias
do
sistema
ampliação e
captação
e
modernização de
de
do Sistema de bombeamento
acordo
com
projeto.
Abastecimento
de Água
1.3 Implantação de
medidas
para
promover a operação
de
bombas
com
sistema reserva.
1.4 Elaboração e
execução de um plano
de
manutenção
preventiva
das
bombas dos poços.

PRIORIDAD
E AÇÃO/
PROJETO

AGENTE
RESPONSÁVEL

1

2

Serviço
Autônomo de
Águas e
Esgotos –
SAAE e
Prefeitura
Municipal

3

1
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

PROJETOS

AÇÕES

PRIORIDAD
E AÇÃO/
PROJETO

Estruturante

1.5 Elaboração do
Estudo de concepção e
Projeto para garantir
tratamento de água e
monitoramento
de
qualidade da água.

2

Estrutural

1.6 Implantação de
sistemas simplificados
de tratamento de água.

3

Estrutural

1.7
Realizar
adequações/reparos
nos
sistemas
de
dessalinização.

1

Estruturante

2.1 Elaboração e
execução de Estudo de
viabilidade técnica e
Projetos para garantir
outros
usos
ou
desativação de poços.

1

2.2 Instalação de
proteção nos poços, de
acordo com a NBR
12.244.

1

2.3
Implantar
e
executar um plano de
monitoramento

1

Estrutural

Estruturante

02. Projeto de
readequação
dos poços

AGENTE
RESPONSÁVEL
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

PROJETOS

AÇÕES

PRIORIDAD
E AÇÃO/
PROJETO

AGENTE
RESPONSÁVEL

ambiental das áreas
entorno dos poços.

Estruturante

2.4 Realização dos
cadastros dos poços,
monitoramento
das
vazões
e
automatização
do
controle.

1

Estruturante

2.5
Garantir
a
fiscalização contínua e
estimular o cadastro
dos poços públicos e
privados ao órgão
competente.

1

Estrutural

3.1 Elaboração de
estudo
técnico
e
econômico
para
avaliação da estrutura
e
demanda
dos
reservatórios
já
existentes.

1

3.2 Elaboração de
projeto
para
recuperação
das
estruturas
dos
reservatórios
existentes - de acordo

2

03. Projeto de
melhorias no
sistema de
reservação
Estrutural
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

PROJETOS

AÇÕES

com
técnica.

PRIORIDAD
E AÇÃO/
PROJETO

AGENTE
RESPONSÁVEL

viabilidade

Estrutural

3.3 Execução das
obras de recuperação
dos
reservatórios
existentes - de acordo
com
viabilidade
técnica.

3

Estrutural

3.4 Desativação e
demolição
de
reservatórios
existentes - de acordo
com
viabilidade
técnica.

3

Estrutural

3.5 Elaboração de
projeto
para
construção
de
reservatórios - de
acordo
com
viabilidade técnica.

2

Estrutural

3.6 Execução das
obras de construção de
reservatórios - de
acordo
com
viabilidade técnica.

3
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

PROJETOS

AÇÕES

PRIORIDAD
E AÇÃO/
PROJETO

Estrutural

3.7
Limpeza
e
manutenção
das
estruturas
civis,
hidráulicas e mecânica
dos reservatórios.

1

Estrutural

3.8
Levantamento,
aquisição e instalação
de
sistemas
de
macromedição,
atuador
elétrico,
medidor de nível e
controle de boia.

3

Estrutural

4.1 Cadastro da rede
existente em formato
digital e em base
dados
georreferenciada.

3

4.2 Projeto Executivo
de
ampliação
e
modernização
dos
sistemas
de
distribuição.

2

4.3 Execução das
obras de ampliação e
modernização
dos
sistemas
de
distribuição.

3

Estruturante

Estrutural

04. Projeto de
ampliação do
índice de
atendimento da
população com
o
abastecimento
de água

AGENTE
RESPONSÁVEL
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ITEM

OBJETIVOS

23, 24, 25 e
26

PROGRAMA

Programa de
Controle e
Redução de
Perdas
(PCRP)

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

PROJETOS

AÇÕES

PRIORIDAD
E AÇÃO/
PROJETO

Estruturante

4.4 Acompanhar a
demanda juntamente
com o crescimento da
população.

1

Estrutural

4.5
Troca/
Implantação de novos
micromedidores.

2

Estrutural

4.6 Atualização na
quantidade de ligações
por categoria.

2

Estrutural

5.1 Elaboração e
execução de um Plano
05. Projeto de de manutenção
manutenção preventiva dos
preventiva dos sistemas integrantes
sistemas
(poços, sistemas
integrantes
elétricos, sistemas de
tratamento, entre
outros).

3

1.1 Obter informações
necessárias para
estimar as perdas de
água.

2

1.2 Elaboração de um
Projeto Integrado para
redução e controle de

1

Estruturante
01. Projeto de
redução de
perdas

A
Estruturante

AGENTE
RESPONSÁVEL
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

PROJETOS

AÇÕES

PRIORIDAD
E AÇÃO/
PROJETO

AGENTE
RESPONSÁVEL

perdas do sistema de
abastecimento.

11 e 30

Programa de
Melhoria na
Gestão dos
Serviços de
Abasteciment
o de Água
(PMGSAA)

Estruturante

1.3 Elaboração de um
Plano de combate a
fraudes em ligações
ativas e inativas.

1

Estrutural

1.4
Realizar
o
monitoramento
de
pressão da rede de
distribuição,
vazamentos.

2

Estrutural

1.5 Realização de
manutenção e reparos
na rede.

1

Estrutural

1.6 Implantação de
macromedidores.

3

Estruturante
A
Estruturante

1.1
Regulação
e
fiscalização
dos
01. Regulação serviços
de
dos serviços de abastecimento
de
abastecimento água.
de água
1.2 Implantar uma
justa política tarifária.

1

3
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

PROJETOS

Estruturante

Estruturante

02. Projeto de
redução dos
índices de
inadimplência

Estruturante

23

Programa de
Melhorias
Sanitárias
Domiciliares
(PMSD)

01. Projeto de
melhorias
sanitárias
domiciliares

A

Estruturante

AÇÕES

PRIORIDAD
E AÇÃO/
PROJETO

1.3 Elaboração e
implantação de um
Plano de Gestão, para
solucionar
os
problemas na gestão
do
sistema
de
abastecimento

1

2.1
Elaborar
e
executar um Programa
para redução do índice
de inadimplências.

3

1.1 Levantamento das
melhorias sanitárias
domiciliares
referentes
ao
abastecimento
de
água.

1

1.2 Elaboração de
Projeto de locação,
instalações
hidrossanitárias,
Projeto elétrico e
projeto estrutural das
melhorias levantadas

2

AGENTE
RESPONSÁVEL
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

PROJETOS

Estrutural

AÇÕES

1.3 Execução dos
serviços de melhorias
sanitárias
e
domiciliares
referentes
ao
abastecimento
de
água.

PRIORIDAD
E AÇÃO/
PROJETO

AGENTE
RESPONSÁVEL

2

Fonte: INCIBRA, 2020.
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3.1. PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS (PAT)
 Justificativa
A infraestrutura do sistema de abastecimento de água atual do município de São
Miguel do Gostoso apresenta inúmeras deficiências, marcada pela existência de pessoas
ainda sem acesso a este sistema. Além de ausência de redes de distribuição em algumas
localidades da Zona Urbana, também foi constatado que o volume de reservação é
insuficiente. Em relação a Zona Rural, verificou-se a ausência de regularidade e eficácia
no abastecimento de água na maioria das comunidades rurais.
Através deste programa busca-se a universalização dos serviços de abastecimento
de água potável, com objetivo de atender a 100% da população, tanto da Zona Urbana
quanto da Zona Rural, bem como a demanda futura em um horizonte de 20 anos. Desta
forma, propõe-se a ampliação do sistema e adequação do mesmo, no que diz respeito ao
volume de reservação, esta adequação visa não somente adequar o volume à demanda
atual, mas também a demanda futura. Também é previsto neste programa a realização de
treinamento operacional e capacitação de funcionários responsáveis pela operação e
manutenção dos sistemas continuamente.
O programa é composto por projetos, os quais variam conforme a demanda de
agrupamento realizado nos quadros acima, com o intuito de atender as deficiências
explanadas, sendo estes explicados nos itens a seguir.
3.1.1. Projeto 01 – Projeto de ampliação e modernização do Sistema de
Abastecimento de Água
Levando em consideração o sistema de abastecimento de água atual, deverá ser
elaborado um Projeto Executivo de ampliação e modernização do sistema com objetivo
de atendimento de 100% da população urbana, prevendo-se possíveis áreas de expansão.
O projeto deverá conter todos os subprojetos necessários à sua execução e um orçamento
executivo das obras a serem realizadas. A ampliação e modernização do sistema de
abastecimento de água deverá constituir diversas ações, dentre as quais estão incluídos
para o atual Sistema de Abastecimento de Água da Zona Urbana, assim como para a Zona
Rural de São Miguel do Gostoso:
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Elaboração do Estudo de concepção e Projetos referentes a ampliação,
melhorias e modernização do sistema de captação e bombeamento;



Execução das obras de ampliação, modernização e melhorias do sistema
de captação e bombeamento de acordo com projeto;



Implantação de medidas para promover a operação de bombas com
sistema reversa;



Elaboração e execução de um plano de manutenção preventiva das
bombas dos poços;



Realização de treinamento operacional e capacitação de funcionários
responsáveis pela operação e manutenção dos sistemas, continuamente



Elaboração do Estudo de concepção e Projeto para garantir tratamento da
água e monitoramento de qualidade da água;



Implantação de sistemas simplificados de tratamento de água.

Com a execução do novo Sistema de Abastecimento de Água previsto para a Zona
Urbana de São Miguel do Gostoso, tem-se as seguintes ações:


Acompanhar a demanda juntamente com o crescimento da população;



Realizar monitoramento contínuo da qualidade de água de acordo com a
frequência estabelecida pela Portaria de Consolidação nº 5/2017;

As seguintes ações estão inseridas na Zona Urbana, as quais atenderão todo o
município:


Aquisição de equipamentos e instalação de infraestrutura adequada para
a análise da água;



Contratação de técnicos de laboratório para a realização do
monitoramento contínuo e controle da qualidade da água;

A seguinte ação contempla a Zona Rural:


Realização de reparos e adequações nos sistemas de dessalinização.
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Os projetos deverão seguir os parâmetros e diretrizes das seguintes normativas e as
demais aplicáveis:
 NBR 12211/92 - Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento
de água – Procedimento.
 NBR 12218/94 - Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento
público – Procedimento;
 NBR 12214/92 - Projeto de sistema de bombeamento de água para
abastecimento público – Procedimento;
 NBR 9822 – Execução de tubulações de PVC rígido para adutoras e redes de
água;
 NBR 12586/92 - Cadastro de sistema de abastecimento de água –
Procedimento;
 ABNT/NBR 12216 - Projeto de estação de tratamento de água para
abastecimento público.
 NBR 12217/94 - Projeto de reservatório de distribuição de água para
abastecimento público – Procedimento;
 NBR 12215 – Projeto de adutora de água para abastecimento público;
 NBR 6118/14 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento.
Em relação a ação referente a implantação de sistemas simplificados de
abastecimento na Zona Rural, é importante destacar o Sistema Simplificado de
Abastecimento de Água (SSAA) é um conjunto de obras, instalações e serviços,
destinados a produzir e distribuir água a comunidades rurais de pequeno porte, com
qualidade e quantidade compatível com as necessidades da população, para fins de
consumo humano. Os sistemas simplificados deverão ser compostos por instalações
físicas, mecânicas, elétricas e operacionais de captação, bombeamento, adução,
tratamento, reservação e distribuição.
A implantação do SSAA na Zona Rural deve ser realizada de maneira sustentável
e deve se adequar à realidade de cada comunidade rural, existindo a possibilidade de uso
das seguintes tecnologias para o SSAA:


Manancial subterrâneo (extraída por meio de poços);
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Manancial superficial;



Manancial meteórico.

No caso de sistemas existentes, é prevista a recuperação e adequação das unidades
do sistema de acordo com o SSAA proposto.
O tratamento da água utilizado para abastecimento deverá conter, no mínimo, o
processo de desinfecção e sistema de dessalinização, para que a água se torne apropriada
para consumo humano, conforme com a Portaria de Consolidação n° 5/2017 do
Ministério da Saúde.
A dessalinização se trata de um processo físico-químico, que visa a remoção de sais
da água, para que se torne doce e própria para o consumo humano. Dentre as alternativas
de processos para dessalinização, a de osmose reversa é uma das mais viáveis, devido a
vantagem em relação ao custo/quantidade de água dessalinizada.
O processo de osmose reversa utiliza membranas semipermeáveis sintéticas. Que
visa rejeitar os sais presentes na água. Em grande escala, o sistema necessita de uma
bomba de alta pressão para ocasionar pressão da água de alimentação sobre a membrana.
Devido a geração de impacto ambiental negativo, já que produz subprodutos com
elevados teores de sais, podendo contaminar o solo, mananciais subterrâneos e
superficiais, o sistema de dessalinização contempla tanque de concentração para água
concentrada em sais. A água do concentrado pode ser reaproveitada, de acordo com a
viabilidade técnica, em irrigações de culturas halófitas (que podem se desenvolver em
ambientes com altas concentrações de sal), criação de peixes, assim como para
dessedentação animal.
Em relação a desinfecção, constitui-se na etapa do tratamento da água, cuja função
básica consiste na inativação dos microrganismos patogênicos, realizada por intermédio
de agentes físicos e ou químicos. Ainda que nas demais etapas utilizadas em tratamento
de água ocorra a redução do número de microrganismos presentes, a desinfecção é
operação unitária obrigatória, pois somente ela inativa qualquer tipo existente e previne
o crescimento microbiológico nas redes de distribuição.
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Devido ao seu baixo custo e acessibilidade, recomenda-se a desinfecção através de
cloro. Conforme Libânio (2010), o objetivo primordial do uso do cloro em sistemas de
abastecimento de água é a desinfecção. Contudo, devido ao seu alto poder oxidante, sua
aplicação nos processos de tratamento tem servido para propósitos diversos como o
controle do sabor e odor, prevenção de crescimento de algas, remoção de ferro e
manganês, remoção de cor e controle do desenvolvimento de biofilmes em tubulações.
É importante que o processo de desinfecção adotado seja econômico, eficaz,
confiável e permanente. Sugere-se a adoção de cloradores simplificados ou cloradores em
pastilhas, pois são sistemas eficientes e que não requerem a utilização de equipamentos
eletromecânicos para a dosagem, reduzindo assim seu custo de instalação, operação e
manutenção.
No caso de águas superficiais, deverá ser realizado um estudo de viabilidade para a
implantação de filtração juntamente com desinfecção.
Estes sistemas deverão conter também dispositivos de medição de vazão, devendo
ser dada prioridade à micromedição.
O projeto do SSAA deverá conter um Estudo de Concepção prévio para análise e
escolha de alternativas, projeto executivo final acompanhado de orçamento executivo dos
subprodutos a serem desenvolvidos, deverão ser seguidas as seguintes normativas para
elaboração do Projeto:
 NBR 12211/92 - Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento de
água – Procedimento.
 NBR 12214/92 - Projeto de sistema de bombeamento de água para abastecimento
público – Procedimento;
 NBR 12217/94 - Projeto de reservatório de distribuição de água para
abastecimento público – Procedimento;
 NBR 12212 – Projeto de poço para captação de água subterrânea;
 NBR 12213 – Projeto de captação de água de superfície para abastecimento
público;
 NBR 12215 – Projeto de adutora de água para abastecimento público;
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 NBR 12216 – Projeto de estação de tratamento de água para abastecimento
público;
 NBR 12244 – Construção de poço para captação de água subterrânea;
 NBR 12586 – Cadastro de sistema de abastecimento de água;
 NBR 10156 – Desinfecção de tubulações de sistema público de abastecimento de
água – Procedimento;
 NBR 9822 – Execução de tubulações de PVC rígido para adutoras e redes de água;
 NBR 6118/14 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
 NBR 6497 – Levantamento Geotécnico.
3.1.2. Projeto 02 – Projeto de readequações dos poços
Para o atual e novo Sistema de Abastecimento de Água previsto na Zona Urbana,
assim como para a readequação dos poços da Zona Rural são necessárias as seguintes
ações:


Elaboração e execução de Estudo de viabilidade técnica e Projetos para
garantir outros usos ou desativação de poços



Instalação de proteção nos poços, de acordo com a NBR 12.244;



Implantar e executar um plano de monitoramento ambiental das áreas
entorno dos poços;



Realização dos cadastros dos poços, monitoramento das vazões e
automatização do controle;



Garantir a fiscalização contínua e estimular o cadastro dos poços públicos
e privados ao órgão competente.

3.1.3. Projeto 03 – Projeto de melhorias no sistema de reservação
Em função do crescimento verificado no estudo populacional, têm-se um
incremento inevitável nas demandas por água.
Assim, com o objetivo de adequar o volume de reservação a demanda atual e à
futura, prevendo as possíveis áreas de expansão, deverá ser elaborado um projeto
incluindo os subprodutos (projeto estrutural e hidráulico) a serem desenvolvidos e o
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orçamento executivo das obras a serem realizadas para construção do sistema de
reservação.
O Projeto possui as seguintes ações para o atual Sistema de Abastecimento de Água
da Zona Urbana e para a Zona Rural:


Elaboração de estudo técnico e econômico para avaliação da estrutura e
demanda de reservatórios já existentes;



Elaboração de projeto para recuperação da estrutura de reservatórios
existentes - de acordo com a viabilidade técnica e econômica;



Execução das obras de recuperação de reservatório existentes - de acordo
com a viabilidade técnica e econômica;



Desativação e demolição de reservatório existentes - de acordo com a
viabilidade técnica e econômica;



Elaboração de projeto para construção de reservatórios - de acordo com
a viabilidade técnica e econômica;



Execução das obras de construção de reservatórios - de acordo com a
viabilidade técnica e econômica;



Limpeza e manutenção das estruturas civis, hidráulicas e mecânicas dos
reservatórios;



Levantamento, aquisição e instalação de sistemas de macromedição,
atuador elétrico, medidor de nível e controle de boia.

O projeto deverá ser dimensionado e projetado para a demanda futura 20 anos, e
atender aos parâmetros e diretrizes das seguintes normativas e as demais aplicáveis:
 NBR 12217/94 - Projeto de reservatório de distribuição de água para
abastecimento público – Procedimento;
 NBR 12214/92 - Projeto de sistema de bombeamento de água para abastecimento
público – Procedimento;
 NBR 12215 – Projeto de adutora de água para abastecimento público;
 NBR 6118/14 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
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 NBR 12211/92 - Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento de
água – Procedimento.
3.1.4. Projeto 04 – Projeto de ampliação do índice de atendimento da população
com o abastecimento de água
Deverá ser elaborado um Projeto Executivo de ampliação e modernização do
sistema com objetivo de atendimento de 100% da população prevendo-se as possíveis
áreas de expansão. O projeto deverá conter todos os subprojetos necessários à sua
execução e um orçamento executivo das obras a serem realizadas.
A ampliação/modernização do sistema de abastecimento de água deverá constituir
diversas ações, dentre as quais destacam-se para o atual e novo (previsto) Sistema de
Abastecimento de Água da Zona Urbana, assim como para a Zona Rural de São Miguel
do Gostoso:


Cadastro da rede existente em formato digital e em base dados
georreferenciada;



Projeto Executivo de ampliação e modernização dos sistemas de
distribuição;



Execução das obras de ampliação e modernização dos sistemas de
distribuição;



Acompanhar a demanda juntamente com o crescimento da população;



Troca/Implantação de novos micromedidores;



Atualização na quantidade de ligações por categoria.

O projeto deverá seguir os parâmetros e diretrizes das seguintes normativas e as
demais aplicáveis:
 NBR 12211/92 - Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento de
água – Procedimento.
 NBR 12218/94 - Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento
público – Procedimento;
 NBR 12214/92 - Projeto de sistema de bombeamento de água para abastecimento
público – Procedimento;
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 NBR 9822 – Execução de tubulações de PVC rígido para adutoras e redes de água;
 NBR 12586/92 - Cadastro de sistema de abastecimento de água – Procedimento.
3.1.5. Projeto 05 – Projeto de garantia do abastecimento de água em alta estação
Durante os períodos de alta estação (dezembro, janeiro, fevereiro e julho) e
festividades, situações em que a população flutuante tem um aumento considerável,
devido ao potencial turístico de São Miguel do Gostoso, há uma maior demanda de água
potável. Assim, se torna necessária a aplicação de ações para garantir o fornecimento de
água de forma contínua e em quantidade suficiente, sem comprometer o sistema de
abastecimento, dentre as quais destacam-se para o atual e para novo (previsto) Sistema
de Abastecimento de Água da Zona Urbana do município:


Mudanças na gestão do sistema, adequando-se a estes fatores;



Promover reservação suficiente para atendimento da demanda nestes
períodos;



Realização de campanhas de educação ambiental, com o objetivo de
reduzir o consumo água.

3.1.6. Projeto 06 – Projeto de manutenção preventiva dos sistemas integrantes
As seguintes ações são previstas para o novo (previsto) Sistema de Abastecimento
de Água para Zona Urbana de São Miguel do Gostoso:


Elaboração e execução de Planos de manutenção preventiva dos sistemas
integrantes (poços, bombas, sistemas elétricos, reservatórios, sistemas de
tratamento, entre outros);



Realização de treinamento operacional e capacitação de funcionários
responsáveis pela operação e manutenção dos sistemas, continuamente.

3.2. PROGRAMA DE CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS (PCRP)
 Justificativa
Um fator que influencia diretamente na oferta de água são as perdas no sistema, que
podem ser causadas pelo desperdiço durante o processo de distribuição e também pelos
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problemas técnicos de medição e fraudes realizados pelos consumidores. Diante disso, é
proposto a elaboração de um projeto, visando a modernização e a ampliação das redes
bem como a fiscalização para a erradicação de fraudes.
3.2.1. Projeto 01 – Projeto de redução de perdas
Com o intuito de reduzir as perdas de água no atual Sistema de Abastecimento de
Água foram propostas diversas ações, que objetivam solucionar a relação entre produção
e demanda para ser solucionado tendo em vista que na atualidade a escassez dos recursos
naturais já é bastante evidenciada e tende a ser mais agravante ao longo dos anos.
O Projeto de Redução de Perdas deverá ser constituído de diversas ações, dentre as
quais destacam-se para o atual e novo (previsto) Sistema de Abastecimento de Água da
Zona Urbana, assim como para a Zona Rural:


Obter informações necessárias para estimar as perdas de água;



Elaboração e execução de um Projeto Integrado para redução e controle
de perdas do sistema de abastecimento;



Elaboração e execução de um Plano de combate a fraudes em ligações
ativas e inativas;



Realizar o monitoramento de vazamentos e pressão da rede de
distribuição;



Realização de manutenção e reparos na rede;



Implantação de macromedidores.

3.3. PROGRAMA

DE

MELHORIA

NA

GESTÃO

DOS

SERVIÇOS

DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA (PMGSAA)
 Justificativa
A gestão, segundo a Lei nº 11.445/07 que estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico e para a Política Federal de Saneamento Básico, apresenta como
funções: o planejamento, a regulação, a fiscalização e a prestação dos serviços; e aponta
o controle social perpassando todas essas funções. Através desse programa busca-se as
condições adequadas para a prestação dos serviços e fiscalização dos mesmos, através de
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acompanhamento da eficiência, regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento
de água.
3.3.1. Projeto 01 – Projeto de regulação dos serviços e acompanhamento dos
indicadores
As seguintes ações propostas no Projeto são voltadas para o atual SAA da Zona
Urbana de São Miguel do Gostoso:


Regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água;



Ajustamento da política tarifária;

As seguintes ações propostas no Projeto são voltadas para o novo SAA previsto da
Zona Urbana de São Miguel do Gostoso:


Regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água;



Implantação de tarifas de forma regionalizada;

As seguintes ações estão inseridas na Zona Urbana, as quais atenderão todo o
município:


Alimentar o banco de dados do Sistema Municipal de Informações sobre
Saneamento Básico, periodicamente, e o Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento Básico;



Monitorar os indicadores de saneamento básico no município;



Avaliar os indicadores em relação às metas propostas;



Planejar e executar medidas preventivas e corretivas para melhorar os
indicadores de saneamento básico no município.

O Projeto também contempla a Zona Rural com as seguintes ações:


Aplicação de uma justa política tarifária;



Elaboração e implantação de um Plano de Gestão, para solucionar os
problemas na gestão do sistema de abastecimento.
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Esse Plano de Gestão para abastecimento de água nas comunidades rurais tem o
intuito de definir as responsabilidades, deveres e direitos de cada um dos agentes
envolvidos, bem como visa a sustentabilidade econômica e ambiental dos sistemas a
serem implantados nas comunidades. A partir dos dados obtidos durante a elaboração do
diagnóstico técnico-participativo do município, sugere-se a adoção de uma gestão que
objetive a descentralização administrativa para as demais comunidades da operação e
manutenção dos sistemas existentes e dos sistemas a serem implantados.
O Plano de Gestão deve garantir a autossustentação através da tarifação dos custos
de operação e manutenção dos sistemas. Regimes de parceria podem e devem ser
estabelecidos entre a comunidade e o Município para adequação da tarifa à capacidade de
pagamento da população de baixa renda. O plano deve prever ações a serem realizadas
pela Prefeitura Municipal para capacitação das comunidades para a gestão local dos
sistemas implantados e sistemas existentes, tecnicamente e economicamente, e para
prática de ações, mudança de hábito e atitudes de higiene sanitária e de responsabilidade
ambiental.
3.3.2. Projeto 02 – Projeto de redução dos índices de inadimplência
O Projeto visa a redução dos índices de inadimplência dos consumidores, para que
o SAAE garanta o recebimento de débitos referentes ao fornecimento de água.
Para o atual e novo (previsto) SAA da Zona Urbana, além para a Zona Rural, temse a seguinte ação:


Elaborar e executar um Plano para redução do índice de inadimplências.

3.4. PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS E NASCENTES (PPMN)
 Justificativas
A proteção e recuperação dos mananciais, de nascentes e fontes d’água são
essenciais para o abastecimento da população, o bem-estar humano e a manutenção de
toda vida encontrada as margens e no interior de mananciais. Programas de proteção
também ajudam a evitar problemas como secas e poluição.
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3.4.1. Projeto 01 – Projeto de proteção dos mananciais e nascentes
Foi idealizada uma ação para esse Projeto, contemplando todas as áreas do
município, que visa tornar os ambientes protegidos, a partir do estabelecimento de metas
essenciais à conservação dos suprimentos de água doce e recuperação de sistemas
poluídos.
3.5. Elaboração do diagnostico ambiental do município de São Miguel do Gostoso e
proposição de um plano de ação para revitalização de bacias hidrográficas e a
proteção e conservação de mananciais de abastecimento superficiais e/ou
subterrâneos. PROGRAMA DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

 Justificativa
O Programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares contemplará as comunidades
rurais do município de São Miguel do Gostoso, que deve prever a promoção de
intervenções prioritariamente, nos domicílios e eventualmente intervenções coletivas de
pequeno porte. Tem o objetivo de atender às necessidades básicas de saneamento das
famílias, por meio de instalações sanitárias mínimas, relacionadas ao uso da água.
Incluem a construção de: reservatório domiciliar de água; tanque de lavar roupa;
lavatório; pia de cozinha; ligação à rede de distribuição de água; ligação à rede coletora
de esgoto ou outras formas adequadas de disposição de esgotos; entre outras. São
consideradas melhorias sanitárias coletivas de pequeno porte, por exemplo: banheiro
público, poço chafariz, pequenos ramais condominiais, etc. As melhorias devem ser
executadas a partir das necessidades identificadas no inquérito sanitário, devendo ser
levado em consideração a cultura local, bem como tecnologias adequadas às instalações
e a disponibilidade de recurso orçamentário. O projeto deverá ser adaptado a cada
realidade local. Deverá conter todos os projetos necessários a execução das obras, dentre
os quais:
Deverá ser apresentado os subprojetos desenvolvidos incluindo orçamento
executivo das obras a serem realizadas, sendo observada a solução técnica de engenharia
que contemple a maior relação custo/benefício considerando, principalmente, os recursos
materiais e humanos disponíveis em cada região.
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3.5.1. Projeto de melhorias sanitárias domiciliares
O Projeto é previsto para todas as comunidades rurais e inclui as seguintes ações:


Levantamento das melhorias sanitárias domiciliares referentes ao
abastecimento de água;



Elaboração de Projeto de locação, instalações hidrossanitárias, Projeto
elétrico e Projeto estrutural das melhorias levantadas;



Execução dos serviços de melhorias sanitárias e domiciliares referentes
ao abastecimento de água.

4.

INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Primeiramente, se faz importante informar que no Plano Plurianual (PPA), definido

pela lei n° 302 de 01 de setembro de 2017 para o quadriênio 2018 a 2021, não estão
previstas ações voltadas para a infraestrutura de esgotamento sanitário do município.
Em segundo, destaca-se que a partir dos cenários definidos no Produto D –
Prospectiva e Planejamento Estratégico, de acordo com a metodologia utilizada,
estabeleceram-se os objetivos e prospectivas técnicas para alcance de um cenário ideal no
setor de Esgotamento Sanitário no município.
Dessa forma, neste programa estão definidos projetos e ações com o objetivo de
melhorar o sistema de esgotamento sanitário no município, considerando as perspectivas
de crescimento de São Miguel do Gostoso. A partir destes objetivos traçados, têm-se o
seguinte quadro com a definição de Programas, Projetos e Ações para o setor de
Esgotamento Sanitário:
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Quadro 4: Programas, Projetos e Ações – Infraestrutura de Esgotamento Sanitário – Zona Urbana

ITEM OBJETIVOS PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

Infraestrutura de esgotamento sanitário

Estruturante

Estruturante

Programa de
Universalização
dos Sistemas de
1, 4, 5, 10, 11
Esgotamento
Sanitário
(PUSES)

A

01.
Modernização e
Ampliação do
Sistema de
Esgotamento
Sanitário na
Zona Urbana

Estrutural

Estrutural

AÇÕES /
PROJETOS
1.1 Atualização
cadastral do
número de
ligações
1.2
Acompanhamento
da demanda com
base nos dados
fornecidos pelos
dispositivos
instalados na ETE
1.3 Revisão e
atualização do
projeto Básico e
Executivo para
Implantação do
Sistema de
Esgotamento
Sanitário (BACIA
D)
1.4 Instalação da
rede, de acordo
com o projeto
elaborado, para
complementação
do déficit atual e
expansão para
projeções futuras,
chegando a 100%

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO
RESPONSÁVEL
/PROJETO
1

2

1

3
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ITEM OBJETIVOS PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

AÇÕES /
PROJETOS

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO
RESPONSÁVEL
/PROJETO

de cobertura em 20
anos

Estruturante

Programa de
Melhoria dos
2, 3, 6, 7, 8, 9,
Serviços de
10 11 e 12
Esgotamento e
Tratamento
(PMSET)

B

01. Melhoria e
adequação da
ETE e das EEE

Estruturante

Estrutural

1.1 Monitoramento
periódico do
efluente aferindo o
atendimento aos
parâmetros da
Resolução
430/2011 do
CONAMA.
1.2 Elaboração de
estudos e projetos
para adequação e
melhoria dos
sistemas
elevatórios
espalhados pelo
município, com
vistas a atender os
critérios legais e
demandas da
população.
1.3 Execução das
obras das
melhorias
estudadas e
projetadas para a
adequação e
melhoria dos

1

2

Prefeitura
Municipal

3
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ITEM OBJETIVOS PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

Estruturante

Estrutural

02. Melhoria na
prestação do
serviço

Estrutural

AÇÕES /
PROJETOS
sistemas
elevatórios de
esgoto.
1.4 Criação de
programa para
promoção de
constantes
treinamentos
operacionais e
capacitações com
os funcionários
1.5 Elaboração de
programa
completo de
manutenção e
limpeza periódicas
das estruturas e
dos equipamentos
da ETE, bem como
das EEE.
2.1 Realização, por
meio da secretaria,
órgão ou empresa
responsável, de
fiscalização e
ações para
extinção dos
pontos de
lançamento de

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO
RESPONSÁVEL
/PROJETO

2

2

2
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ITEM OBJETIVOS PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

Estrutural

Estruturante
03. Regulação e
fiscalização
Estruturante

Estrutural
13

Programa de
Reuso
Controlado de
Esgoto (PRCE)

B

01. Reuso
controlado de
Esgoto
Estrutural

AÇÕES /
PROJETOS
esgoto na rede de
águas pluviais
2.2 Implantação de
programa público
de coleta e
disposição final
adequada para
esgotamento das
fossas do
município
3.1 Implantação de
sistema de
tarifação adequado
à realidade da área
3.2 Regulação e
fiscalização dos
serviços de
esgotamento
sanitário
1.1 Implantação de
reuso controlado e
monitorado do
efluente na ETE da
Zona Urbana
1.2 Seleção de
culturas e áreas
para
reaproveitamento
do efluente tratado

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO
RESPONSÁVEL
/PROJETO

1

1
Prefeitura
Municipal
2

1
Prefeitura
Municipal
1
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ITEM OBJETIVOS PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

Estrutural

Estruturante

Programa de
Educação
Ambiental
(PEA)

C

01. Orientação
e
conscientização
da população
Estruturante

Estruturante

AÇÕES /
PROJETOS
1.3 Implantação de
medidas
fiscalizadoras da
qualidade do
efluente a ser
reutilizado
1.1 Criação de
programa para
conscientizar a
população sobre os
riscos do
lançamento direto
de águas cinzas
nos quintais e em
pequena
irrigação/jardinage
m
1.2 Criação de
programa para
conscientizar a
população sobre os
riscos do
lançamento de
esgoto a céu aberto
1.3 Criação de
programa para
informar a
população sobre as
ações relacionadas
ao esgotamento

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO
RESPONSÁVEL
/PROJETO

2

2

Prefeitura
Municipal
2

2
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ITEM OBJETIVOS PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

AÇÕES /
PROJETOS

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO
RESPONSÁVEL
/PROJETO

sanitário que estão
acontecendo ou
acontecerão no
município
Fonte: INCIBRA, 2020.
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Quadro 5: Programas, Projetos e Ações – Infraestrutura de Esgotamento Sanitário – Zona Rural

ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

Infraestrutura de esgotamento sanitário

Estruturante

1, 2, 4, 5 e 6

Programa de
Universalização
do Sistema de
Esgotamento
Sanitário
(PUSES)

A

01.
Modernização
e Ampliação
do sistema de
esgotamento
sanitário na
Zona Rural

Estrutural

Estrutural

AÇÕES /
PROJETOS
1.1 Realização, por
meio da secretaria,
órgão ou empresa
responsável, de
fiscalização e ações
para extinção dos
pontos de
lançamento de
esgoto a céu aberto
1.2 Elaboração de
estudo técnico para
levantamento e
avaliação da
estrutura das
soluções individuais
existentes
1.3 Elaboração de
projeto Básico e
Executivo para
instalação de
soluções individuais
compostas por
fossas sépticas
seguidas por
tratamento
complementar e,
onde for possível, de
fossas sépticas
coletivas seguidas

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO
RESPONSÁVEL
/PROJETO

2

1
Prefeitura
Municipal

2
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAL
PROJETOS
OU
ESTRUTURANTE

AÇÕES /
PROJETOS

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO
RESPONSÁVEL
/PROJETO

por tratamento
complementar

Estrutural

Estrutural

5e8

Programa de
Melhoria dos
Serviços de
Esgotamento e
Tratamento
(PMSET)

B

01. Melhoria
na prestação
do serviço.

Estruturante

Estrutural

1.4 Construção das
soluções individuais
ou coletivas de
acordo com o
projeto, visando a
complementação do
déficit atual e
expansão para
projeções futuras,
chegando a 100% de
cobertura em 20
anos
1.1 Implantação de
programa público de
coleta e disposição
final adequada para
esgotamento das
fossas
1.2 Elaboração de
cronograma de
esgotamento das
fossas
1.3 Elaboração de
estudos e projetos
para desenvolver
constantes melhorias
nas estruturas e na

3

1

2

Prefeitura
Municipal

3
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAL
PROJETOS
OU
ESTRUTURANTE

Estruturante

Estruturante
02. Regulação
e fiscalização
Estruturante

Estrutural

7

Programa de
Reuso
Controlado de
Esgoto (PRCE)

B

01. Reuso
controlado de
águas cinza

Estrutural

Estrutural

AÇÕES /
PROJETOS
gestão das soluções
de esgotamento
adotadas
1.5 Criação de
programa para
promoção constante
de treinamentos
operacionais e
capacitações com os
funcionários
2.1 Implantação de
sistema de tarifação
adequado à
realidade das áreas
2.2 Regulação e
fiscalização dos
serviços de
esgotamento
sanitário
1.1 Implantação de
reuso controlado e
monitorado de águas
cinza
1.2 Seleção de
culturas e áreas para
reaproveitamento
das águas cinza
1.3 Implantação de
medidas
fiscalizadoras da

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO
RESPONSÁVEL
/PROJETO

2

1
Prefeitura
Municipal
2

1

1

Prefeitura
Municipal

2
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAL
PROJETOS
OU
ESTRUTURANTE

Estruturante

Programa de
Educação
Ambiental
(PEA)

C

01.
Orientação e
conscientizaç
ão da
população

Estruturante

Estruturante

AÇÕES /
PROJETOS
qualidade das águas
cinza a serem
reutilizadas
1.1 Criação de
programa para
conscientizar a
população sobre os
riscos do
lançamento direto de
águas cinza nos
quintais e em
pequena
irrigação/jardinagem
1.2 Criação de
programa para
conscientizar a
população sobre os
riscos do
lançamento de
esgoto a céu aberto
1.3 Criação de
programa para
informar a
população sobre as
ações relacionadas
ao esgotamento
sanitário que estão
acontecendo ou
acontecerão no
município

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO
RESPONSÁVEL
/PROJETO

1

1

Prefeitura
Municipal

1
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAL
PROJETOS
OU
ESTRUTURANTE

Estrutural

3

Programa de
Melhorias
Sanitárias
Domiciliares
(PMSD)

A

Estrutural

01.
Construção de
banheiros

Estrutural

AÇÕES /
PROJETOS
1.1 Levantamento e
cadastro das
residências que não
possuem banheiro
em condições
adequadas
1.2 Elaboração de
projeto de melhorias
sanitárias na Zona
Rural
1.3 Execução das
obras de melhorias
sanitárias
domiciliares na
Zona Rural,
obedecendo ao
cadastro e de acordo
com o projeto
elaborado

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO
RESPONSÁVEL
/PROJETO

1

2
Prefeitura
Municipal

3

Fonte: INCIBRA, 2020.
.
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4.1. PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO
 Justificativa:
O sistema coletivo de esgotamento sanitário existente na Zona Urbana de São
Miguel do Gostoso abrange cerca de 96% da população desta área, sendo inexistente na
Zona Rural, que carece de qualquer tipo de infraestrutura ambientalmente adequada para
a coleta, transporte, tratamento e destinação final de efluentes. Porém, de acordo com
informações levantadas no produto C deste plano, os projetos elaborados para a sede
municipal já não atendiam a população urbana em sua totalidade, visto que o mesmo foi
implementado anos após sua elaboração, o que pode ocasionar um índice de cobertura
menor do que consta no projeto elaborado em 2014. Esta realidade tem consequências
diretas na qualidade de vida da população, na saúde e no meio ambiente. Neste sentido,
o Programa tem como objetivo a universalização do sistema de esgotamento sanitário,
melhorando a qualidade de vida da população e a salubridade ambiental no município
através do aumento dos índices da cobertura das residências a serem atendidas pelo
serviço na Zona Urbana do município, chegando a 100% ao longo de 20 anos, e
implantação de sistema de esgotamento na Zona Rural.
4.1.1. Projeto 01 – PUSES: Modernização e Ampliação do Sistema de Esgotamento
Sanitário na Zona Urbana
O Projeto Básico e Executivo para ampliação do sistema existente deverá ser
revisado e ajustado a nova realidade do município. Essa revisão precisa ser feita tanto no
projeto de ampliação da rede (Bacia D) quanto para o atendimento de outras áreas não
previstas nos projetos de 2014, incluindo todos os projetos necessários para sua perfeita
execução e as respectivas memórias de cálculo. O projeto deverá conter todos os
subprojetos necessários à sua execução e um orçamento executivo das obras a serem
realizadas, incluindo os seguintes itens:
 Levantamento Planialtimétrico e Cadastral;
 Cadastro do sistema existente em base de dados GIS;
 Relatório de levantamento geotécnico;
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 Projeto Hidráulico;
 Projeto Elétrico;
 Projeto Estrutural
 Orçamento executivo;
O projeto deverá seguir, ainda, as diretrizes e parâmetros das seguintes normativas:
 NBR 9648 - Estudos de concepção de sistemas de esgoto sanitário;
 NBR 9649 - Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário;
 NBR 9800 - Critérios para lançamento de efluentes líquidos industriais no sistema
coletor público de esgoto sanitário;
 NBR 9814 - Execução de rede coletora de esgoto sanitário;
 NBR 12207 - Projeto de interceptores de esgoto sanitário;
 NBR 12208 - Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário;
 NBR 12209 - Projeto de estações de tratamento de esgoto sanitário;
 NBR 12266 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água,
esgoto ou drenagem urbana;
 NBR 13133 - Execução de levantamento topográfico.
As ações propostas dentro do projeto de Modernização e Ampliação do Sistema de
Esgotamento Sanitário na Zona Urbana São Miguel do Gostoso são:


Atualização cadastral do número de ligações;



Acompanhamento da demanda com base nos dados fornecidos pelos
dispositivos instalados na ETE;



Revisão e atualização do projeto Básico e Executivo para Implantação do
Sistema de Esgotamento Sanitário (BACIA D);



Instalação da rede, de acordo com projeto elaborado, para
complementação do déficit atual e expansão para projeções futuras,
chegando a 100% de cobertura em 20 anos.

4.1.2. Projeto 01 – PUSES: Modernização e Ampliação do Sistema de Esgotamento
Sanitário na Zona Rural
Por sua característica de baixo adensamento de residências, a solução indicada para
a Zona Rural é diferente das soluções propostas para zona urbana. Dessa forma, a Zona
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Rural tem seus próprios projetos e ações. Primeiro faz-se necessária uma análise da
viabilidade de implantação de soluções coletivas em algumas comunidades que
apresentam menor distância entre as residências. Após essa análise, deverá ser elaborado
o Projeto Básico e Executivo para adequação das soluções existentes, incluindo todos os
projetos necessários para sua perfeita execução e as respectivas memórias de cálculo. O
projeto deverá conter todos os subprojetos necessários à sua execução e um orçamento
executivo das obras a serem realizadas.
As ações propostas dentro do projeto de Modernização e Ampliação do Sistema de
Esgotamento Sanitário na Zona Rural são:


Realização, por meio da secretaria, órgão ou empresa responsável, de
fiscalização e ações para extinção dos pontos de lançamento de esgoto a
céu aberto;



Elaboração de estudo técnico para levantamento e avaliação da estrutura
das soluções individuais existentes;



Elaboração de projeto Básico e Executivo para instalação de soluções
individuais compostas por fossas sépticas seguidas por tratamento
complementar e, onde for possível, de fossas sépticas coletivas seguidas
por tratamento complementar;



Construção das soluções individuais ou coletivas de acordo com o
projeto, visando a complementação do déficit atual e expansão para
projeções futuras, chegando a 100% de cobertura em 20 anos.

5.1.2.1 Projeto de Sistemas Individuais de Esgotamento Sanitário da Zona
Rural
Para a Zona Rural é proposta a adoção de soluções individuais para tratamento e
destinação dos efluentes. Dessa forma, o sistema individual de tratamento a ser utilizado
na Zona Rural do município será constituído pela utilização de Tanques Sépticos e Filtros
Anaeróbios. Os sistemas devem ser dimensionados e implantados de acordo com as
seguintes normativas:
 NBR 13969/1997 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e
disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e operação;
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 NBR 7229/1997 – Projeto, Construção e operação de Tanques Sépticos.
Deverá ser elaborado um estudo relativo à Zona Rural para definição da aplicação
dos sistemas para uma só residência ou sistemas que atendam mais de uma residência. O
cronograma de esgotamento deverá ser elaborado e seguido de acordo com o intervalo de
limpezas definido no dimensionamento das unidades, definidos na Tabela-3 da NBR7229/1997.
A seguir têm-se as especificações gerais para o dimensionamento das unidades de
acordo com os parâmetros e diretrizes das normas NBR-7229 e NBR 13969.
Figura 1: Detalhes e dimensões de um tanque séptico de câmara única

a≥ 5cm
b≥ 5cm
c= 1/3 h
h = Profundidade útil
H – altura interna total
L = comprimento interno total
W = largura interna total (≥80cm)
Relação L/W: entre 2:1 e 4:1
Fonte: NBR 7229/1997.

83
83

PRODUTO E: PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

Figura 2: Dimensões dos Tanques Sépticos
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Fonte: NBR 7229/1997.
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Figura 3: Filtro anaeróbio tipo retangular totalmente enchido de britas (sem laje de concreto)

Fonte: NBR 13969/1997.
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Figura 4: Filtro anaeróbio tipo circular com entrada única de esgoto

Fonte: NBR 13969/1997.
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Figura 5: Filtro anaeróbio tipo circular com múltiplas entradas de esgoto

Fonte: NBR13969/1997.
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4.2. PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E
TRATAMENTO
 Justificativa:
A sede municipal de São Miguel do Gosto conta com um sistema de esgotamento
e tratamento recentemente implantado e com pouco tempo de operação. Pode-se afirmar
que o índice de cobertura deste sistema é elevado, por volta de 96% da população dessa
zona é atendida por esse sistema. Sabe-se que adequações precisam ser feitas, visto que,
devido a dinâmica urbana do município. Quanto ao sistema de tratamento, constatou-se
na fase de diagnóstico que o mesmo é um sistema modelo de elevada eficiência teórica,
porém não haviam, na época, dados suficientes para se determinar a eficiência real do
mesmo. Já na Zona Rural do município os serviços de esgotamento e tratamento são
deficientes ou nulos.
Dessa forma, se faz necessário um programa que promova melhorias na prestação
dos serviços de esgotamento e tratamento. O programa visa a adequação estrutural e
operacional de algumas unidades da infraestrutura atual de esgotamento e a otimização
do sistema. Além disso, o programa inclui o treinamento operacional e capacitação dos
funcionários.
4.2.1. Projeto 01 – PMSET: Melhora e adequação da ETE e das EEE
Na sede municipal, já existe uma Estação de Tratamento de Esgoto em
funcionamento, no entanto, ainda não haviam dados suficientes para se obter a eficiência
real do sistema. Com isso, se faz necessário o monitoramento periódico do efluente
aferindo os parâmetros da Resolução 430/2011 do CONAMA, para assim determinar os
parâmetros operacionais e, com esses, definir se melhorias precisam ser feitas.
Este projeto, prevendo a melhoria na eficiência do tratamento, deverá conter o
estudo de concepção para melhoria de tratamento, projeto básico e projeto executivo, com
as respectivas memórias de cálculo e os seguintes itens:


Levantamento Planialtimétrico e Cadastral;



Cadastro do sistema existente em base de dados GIS;



Relatório de levantamento geotécnico;
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Projeto Hidráulico;



Projeto Elétrico;



Projeto Estrutural;



Orçamento executivo.

Visando o atingimento desses objetivos, as ações propostas nesse projeto são:


Monitoramento periódico do efluente aferindo os parâmetros da
Resolução 430/2011 do CONAMA;



Elaboração de estudos e projetos para adequação e melhoria dos sistemas
elevatórios espalhados pelo município, com vistas a atender os critérios
legais e demandas da população;



Execução das obras das melhorias estudadas e projetadas para a
adequação e melhoria dos sistemas elevatórios de esgoto;



Criação de programa para promoção de constantes treinamentos
operacionais e capacitações com os funcionários;



Elaboração de programa completo de manutenção e limpeza periódicas
das estruturas e dos equipamentos da ETE, bem como das EEE.

4.2.2. Projeto 02 – PMSET: Melhoria na prestação do serviço - Zona Urbana
As ações propostas neste programa para a Zona Urbana são:


Realização, por meio da secretaria, órgão ou empresa responsável, de
fiscalização e ações para extinção dos pontos de lançamento de esgoto na
rede de águas pluviais;



Implantação de programa público de coleta e disposição final adequada
para esgotamento das fossas do município.

4.2.3. Projeto 02 – PMSET: Melhoria na prestação do serviço – Zona Rural
As ações propostas neste programa para as Zonas Rurais são:


Implantação de programa público de coleta e disposição final adequada
para esgotamento das fossas;



Elaboração de cronograma de esgotamento das fossas;
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Elaboração de estudos e projetos para desenvolver constantes melhorias
nas estruturas e na gestão das soluções de esgotamento adotadas;



Criação de programa para promoção constante de treinamentos
operacionais e capacitações com os funcionários.

4.2.4. Projeto 03 – PMSET: Regulação e Fiscalização
O programa visa suprir as lacunas legais e de fiscalização que existem atualmente
no município. Dessa forma, pretende-se identificar possíveis ilegalidades e munir os
gestores públicos de alternativas para a fiscalização, coibindo ações que infrinjam os
códigos municipais. Além disso, é objetivo do programa a cobrança de tarifa pelo serviço
prestado, de forma a proporcionar a prefeitura ou o prestador de serviços verbas para
manutenção e ampliação do sistema.
As ações propostas neste programa são:


Implantação de sistema de tarifação adequado à realidade da área;



Regulação e fiscalização dos serviços de esgotamento sanitário;

4.3. PROGRAMA DE REUSO CONTROLADO DE ESGOTO
O reuso de esgoto tratado e de água de lavagem para irrigação é uma prática antiga
e bastante benéfica, se realizada de maneira adequada, principalmente em áreas que
sofram com a escassez de recursos hídricos, como a região do Semiárido Brasileiro, por
exemplo.
No Brasil já se realizam práticas de reuso de água há muitos anos, contudo não há
legislação específica que trate do assunto com propriedade. Por isto, recomenda-se que
para seleção da tecnologia adotada de reuso, sigam as diretrizes recomendadas de
instituições internacionais que tratam especificamente do tema, dentre as quais se
destacam as recomendações da EPA (Environmental Protection Agency) e da OMS
(Organização Mundial da Saúde), apresentadas a seguir.
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Quadro 6: Parâmetros aconselhados, segundo o uso que se quer fazer da água residuária

TIPO DE
REUTILIZAÇÃO
Reutilização urbana
Irrigação de parques,
campos de futebol e
cemitérios, lavagem de
carros, sistemas de
refrigeração
Irrigações em áreas
restringidas
Irrigação de árvores e
parques com acesso
público proibido
Irrigação de cultivos
comestíveis não
processados
comercialmente
Irrigação superficial ou
por aspersão inclusive
cultivos para consumo
cru.
Irrigação de cultivos
comestíveis processados
comercialmente
Irrigação superficial de
hortas e jardins.
Irrigação de cultivos não
alimentares
Irrigação de pastos de
animais produtores de
leite e cultivos industriais
Lagoas recreativas
O contato com a água
residual tratada é
acidental (barcos a remo,
pesca)
Lagoas decorativas
Uso estético onde o
contato com o público
não esteja permitido
Usos em construção
Compactação de solos,
assentar poeira, produção
de concreto.

TRATAMENTO

QUALIDADE

DISTÂNCIA DE
SEGURANÇA

Secundário
Filtração
Desinfecção

PH=6-9
< 10 mg/l DBO5
< 2 NTU
Não detectáveis
CF/100 ml
1 mg/l Cl2 residual

15m de fontes ou
poços de água
potável

Secundário
Desinfecção

PH=6-9
< 30 mg/l DBO5
< 30 mg/l SS
<200 CF/100 ml
1 mg/l Cl2 residual

90m de fontes de
água potável
30m de zonas
permitidas ao
público (irrigação
por aspersão)

Secundário
Filtração
Desinfecção

PH=6-9
< 10 mg/l DBO5
< 2 NTU
Não detectáveis
CF/100 ml
1 mg/l Cl2 residual

15m de fontes ou
poços de água
potável

Secundário
Desinfecção

Secundário
Desinfecção

Secundário
Filtração
Desinfecção

Secundário
Desinfecção

Secundário
Desinfecção

PH=6-9
< 30 mg/l DBO5
< 30 mg/l SS
<200 CF/100 ml
1 mg/l Cl2 residual
PH=6-9
< 30 mg/l DBO5
< 30 mg/l SS
<200 CF/100 ml
1 mg/l Cl2 residual
PH=6-9
< 10 mg/l DBO5
< 2 NTU
Não detectáveis
CF/100 ml
1 mg/l Cl2 residual
< 30 mg/l DBO5
< 30 mg/l SS
<200 CF/100 ml
1 mg/l Cl2 residual
< 30 mg/l DBO5
< 30 mg/l SS
<200 CF/100 ml
1 mg/l Cl2 residual

90m de fontes de
água potável
30m de zonas
permitidas ao
público
90m de fontes de
água potável
30m de zonas
permitidas ao
público
150m de fontes ou
poços de água
potável se o fundo
não estiver selado.
150m de fontes ou
poços de água
potável se o fundo
não estiver selado.
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TIPO DE
REUTILIZAÇÃO

TRATAMENTO

Uso industrial
Refrigeração por
passagem única (Sistema
semiaberto)

Secundário
Desinfecção

Secundário
Desinfecção
(coagulação e
filtração podem ser
necessárias)

Uso industrial
Sistema semiaberto de
refrigeração.

Uso ambiental
Pântanos, marismas,
habitats selvagens e
aumento de vazão

Variáveis
Secundário e
Desinfecção

Recarga de aquíferos
Por inundação ou injeção
não usada em
abastecimento.
Uso indireto como água
potável
Recarga de aquíferos de
abastecimento por
inundação.

Primário para
inundação
Secundário para
injeção
Secundário
Desinfecção
Provável filtração ou
tratamento avançado

*Uso indireto como água
potável
Recarga de aquíferos de
abastecimento por
injeção.

Secundário
Filtração
Desinfecção
Tratamentos
avançados

Uso indireto como água
potável
Aumento de vazões de
superfície

Secundário
Filtração
Desinfecção
Tratamentos
avançados

QUALIDADE
PH=6-9
< 30 mg/l DBO5
< 30 mg/l SS
200 CF/100 ml
1 mg/l Cl2
(Depende da relação
de recirculação)
PH=6-9
< 30 mg/l DBO5
< 30 mg/l SS
200 CF/100 ml
1 mg/l Cl2 residual
Variável não
superior a:
< 30 mg/l DBO5
< 30 mg/l SS
<200 CF/100 ml
Depende do lugar
específico e do uso
Específico do lugar.
Deve cumprir os
padrões de água
potável após a
percolação
Incluídos mas não
exclusivos:
PH=6,5-8,5
< 2 NTU
Não detectáveis
CF/100 ml
1 mg/l Cl2 residual
< 3 mg/l TOC
<0.2 mg/l TOX
Incluídos mas não
exclusivos:
PH=6,5-8,5
< 2 NTU
Não detectáveis
CF/100 ml
1 mg/l Cl2 residual
< 3 mg/l TOC

DISTÂNCIA DE
SEGURANÇA
90m de zonas
acessíveis ao
público

90m de zonas
acessíveis ao
público

Específico do local

150m de poços de
extração, mas
depende do lugar
específico

600m de poços de
extração, mas
depende do lugar
específico

Específico do lugar

Fonte: EPA – Environmental Protection Agency.
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Quadro 7: Recomendações da Organização Mundial da Saúde relativas à qualidade microbiológica,
para uso agrícola* de efluentes de estações de tratamento de esgoto
Ovos de
CF/100 ml***
helmintos/l**
Categoria
Condições de reuso
Grupo exposto
(média
(média
geométrica)
aritmética)
Irrigação de culturas que
Trabalhadores,
são ingeridas cruas,
A
consumidores,
≤1
≤1000*****
campos de esportes e
público
parques públicos.****
Irrigação de culturas não
ingeridas cruas como
Não se
B
Trabalhadores
≤1
cereais, para a indústria,
recomenda
pastos, forragem e árvores
Irrigação de culturas de
categoria B se o público e
C
Nenhum
Não se aplica
Não se aplica
os trabalhadores não ficam
expostos
Fonte: OMS (WHO, 1989).
* em casos específicos, de acordo com os fatores ambientais, epidemiológicos, locais e socioculturais, devem ser
consideradas modificações das recomendações;
** espécies dos nematoides Ascaris, Trichuris, Necator americanos e Ancilostoma duodenale
*** durante o período de irrigação;
**** recomendações mais rigorosas devem ser consideradas (≤200 CF/100 ml) para gramados públicos onde o
público tem contato direto;
*****n o caso de árvores frutíferas, a irrigação deve ser suspensa duas semanas antes da colheita, sem que as frutas
sejam apanhadas do chão.

 Justificativa:
O reuso de esgoto é uma prática de grande utilidade para o cultivo de culturas
diversas no meio rural e surge como uma opção, principalmente para as comunidades
rurais do município, onde o acesso à água de qualidade é mais restrito. O programa tem
como objetivo não apenas a implantação do reuso, mas o monitoramento do efluente
utilizado bem como a fiscalização do reuso clandestino e inadequado na ETE.
4.3.1. Projeto 01 – PRCE: Reuso controlado de esgoto (Zona Urbana)
As ações propostas neste projeto são:


Implantação de reuso controlado e monitorado do efluente na ETE da
Zona Urbana;



Seleção de culturas e áreas para reaproveitamento do efluente tratado;



Implantação de medidas fiscalizadoras da qualidade do efluente a ser
reutilizado.
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4.3.2. Projeto 01 – PRCE: Reuso controlado de águas cinza (Zona Rural)
As ações propostas para esse projeto são:


Implantação de reuso controlado e monitorado de águas cinza;



Seleção de culturas e áreas para reaproveitamento das águas cinza;



Implantação de medidas fiscalizadoras da qualidade das águas cinza a
serem reutilizadas.

4.4. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
 Justificativa:
A educação ambiental é considerada um dos pilares da preservação ambiental, uma
vez que visa conscientizar a população sobre a importância do meio ambiente e a melhor
forma de usufruir dos benefícios oferecidos pela natureza.
Dessa forma, o programa objetiva o desenvolvimento de processos por meio dos
quais o indivíduo e a coletividade construam valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, qualidade de vida
e sustentabilidade.
4.4.1. Projeto 01 – PEA: Orientação e conscientização da população
Deve-se promover a criação de programas que busquem incentivar a mudança de
hábitos para adotar um estilo de vida mais sustentável e benéfico ao ecossistema. Esse
tipo de conscientização também faz com que a população perceba os impactos negativos
que podem estar gerando ao meio ambiente, buscando soluções para cada problema.
As ações propostas neste projeto, tanto para a Zona Rural quanto a Zona Urbana
são:


Criação de programa para conscientizar a população sobre os riscos do
lançamento direto (sem tratamento) de águas cinza nos quintais e em
pequena irrigação/jardinagem;



Criação de programa para conscientizar a população sobre os riscos do
lançamento de esgoto a céu aberto;
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Criação de programa para informar a população sobre as ações
relacionadas ao esgotamento sanitário que estão acontecendo ou
acontecerão no município.

4.5. PROGRAMA DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
O Projeto de Melhorias Sanitárias Domiciliares deve prever a promoção de
intervenções, prioritariamente nos domicílios e eventualmente intervenções coletivas de
pequeno porte. Tem o objetivo de atender às necessidades básicas de saneamento das
famílias, por meio de instalações sanitárias mínimas, relacionadas ao uso da água e ao
destino adequado dos esgotos no domicílio. Incluem a construção de módulos sanitários,
banheiro, privada, instalações de: reservatório domiciliar de água; tanque de lavar roupa;
lavatório; pia de cozinha; ligação à rede de distribuição de água; ligação à rede coletora
de esgoto; entre outras. São consideradas melhorias sanitárias coletivas de pequeno porte,
por exemplo: banheiro público, poço chafariz, pequenos ramais condominiais, tanque
séptico coletivo, etc. As melhorias devem ser executadas a partir das necessidades
identificadas no inquérito sanitário, devendo ser levado em consideração a cultura local,
bem como tecnologias adequadas às instalações e a disponibilidade de recurso
orçamentário. O projeto deverá ser adaptado a cada realidade local. Deverá conter todos
os projetos necessários a execução das obras, dentre os quais:


Inquérito sanitário domiciliar: levantamento das condições de
saneamento de todos os domicílios existentes na área de abrangência do
projeto (povoado, distrito, vila, sede, etc.);



Projeto de locação;



Projeto de instalações hidrossanitárias;



Projeto elétrico e projeto estrutural.

Deverá ser observada a solução técnica de engenharia que contemple a menor
relação custo/benefício, considerando, principalmente, os recursos materiais e humanos
disponíveis em cada região.
Buscando o atingimento dos objetivos fixados, as ações propostas para esse
programa são:
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Levantamento e cadastro das residências que não possuem banheiro em
condições adequadas;



Elaboração de projeto de melhorias sanitárias na Zona Rural;



Execução das obras de melhorias sanitárias domiciliares na Zona Rural,
obedecendo ao cadastro e de acordo com o projeto elaborado.

5.

INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
A partir dos cenários definidos no Produto D – Prospectiva e Planejamento

Estratégico, de acordo com a metodologia utilizada, estabeleceram-se os objetivos e
prospectivas técnicas para alcance de um cenário ideal no setor de Limpeza Urbana e
Manejo de Resíduos Sólidos no município de São Miguel do Gostoso.
A partir destes objetivos traçados, tem-se no Quadro 8 as definição de Programas,
Projetos e Ações para o setor de Infraestrutura de Limpeza e Urbana e Manejo de
Resíduos Sólidos na Zona Urbana e em seguida, no Quadro 9 é apresentado para a Zona
Rural de São Miguel do Gostoso.
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Infraestrutura de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos
Sólidos

ITEM

Quadro 8: Programas, Projetos e Ações – Infraestrutura de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos – Zona Urbana
PRIORIDADE
ESTRUTURAL
PRIORIDADE
AGENTE
OBJETIVOS
PROGRAMA
DO
PROJETOS
OU
AÇÕES/ PROJETOS
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL
PROGRAMA
ESTRUTURANTE

01. Criação e
implantação de um
sistema legal sobre
a gestão de
resíduos sólidos

Programa de
Legislação e
1, 19, 20, 21 e Normas Sobre
36
a Gestão dos
Resíduos
(PLNGS)

Estruturante

Estruturante

Estruturante
A
02. Criação e
implantação de um
sistema de logística
reversa

Estruturante

1.1 Implementação das
ações previstas no
Plano Estadual de
Resíduos Sólidos.
1.2 Implementação das
ações previstas no
Plano Intermunicipal
de Resíduos Sólidos.
2.1 Capacitação de
uma equipe para atuar
na logística reversa do
município.
2.2 Realização da
identificação e
cadastramento dos
fabricantes,
importadores,
distribuidores e
comerciantes locais
dos produtos que
tenham
obrigatoriedade na
implantação do sistema
de logística.

2
Prefeitura
Municipal
1

3

Prefeitura
Municipal
2
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

Estruturante

Estruturante

Estruturante
2, 3, 4, 5, 6, 8,
9, 10, 11, 12,
13, 14, 15,16,

Programa de
Manejo
adequado dos

A

01. Manutenção do
serviço de limpeza
urbana e manejo

Estruturante

AÇÕES/ PROJETOS

2.3 Realização de
reuniões entre a equipe
de logística reversa
municipal, fabricantes,
importadores,
distribuidores e
comerciantes locais
dos produtos que
tenham
obrigatoriedade na
implantação do sistema
de logística reversa.
2.4 Ação de
conscientização da
população sobre a
importância da
devolução, após o uso,
aos comerciantes ou
distribuidores, dos
produtos e das
embalagens a que se
refere o Art. 33 da Lei
12.305/2010.
2.5 Monitoramento e
fiscalização do
programa.
1.1 Elaboração,
gerenciamento e
divulgação de

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

2

3

3

1

Prefeitura
Municipal
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

17, 18, 22, 23,
Resíduos
28, 29, 30, 31,
Sólidos em
32, 33 e 34
Áreas Urbanas
(PMARS –
Áreas Urbanas)

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

dos resíduos
sólidos

AÇÕES/ PROJETOS

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

cronograma de coleta
de resíduos sólidos.

Estrutural

Estrutural

Estrutural

Estrutural

Estrutural

1.2 Aquisição e
disposição de lixeiras
públicas de 240L para
o acondicionamento
temporário dos
resíduos secos.
1.3 Aquisição e
disposição de lixeiras
públicas de 240L para
o acondicionamento
temporário dos
resíduos úmidos.
1.4 Adequar o veículo
de coleta para
recolhimento dos
resíduos sólidos
urbanos secos.
1.5 Adequar o veículo
de coleta para
recolhimento dos
resíduos sólidos
urbanos úmidos.
1.6 Aquisição de
veículos destinado a
coleta de resíduos
inertes (podas e

1

1

1

1

2
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

AÇÕES/ PROJETOS

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

Resíduos da construção
civil).

Estrutural

Estruturante

Estrutural

Estrutural

Estruturante

Estrutural

1.7 Realizar compras
de EPIs para os
colaboradores da coleta
e da limpeza pública.
1.8 Realizar
treinamento e
capacitação continuada
dos funcionários do
serviço de limpeza
pública.
1.9 Aquisição de
carrinho para a
varrição de 180L.
1.10 Aquisição de
instrumentos para a
limpeza pública.
1.11 Contratação de
profissionais para
ampliação dos serviços
de limpeza pública.
1.12 Aquisição de
contêineres para
acondicionamento
temporário de resíduos
sólidos secos, para que

1

1

2

1

2

1
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

AÇÕES/ PROJETOS

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

sejam dispostos nas
praias.

Estrutural

Estruturante

Estruturante
02. Manejo dos
resíduos dos
serviços de saúde
com segurança
Estrutural

1.13 Aquisição de
contêineres para
acondicionamento
temporário de resíduos
sólidos úmidos, para
que sejam dispostos
nas praias.
1.14 Contratação de
profissionais
temporários nos
períodos de alta
estação, para os
serviços de coleta e
varrição.
2.1 Manutenção da
contratação de empresa
terceirizada
especializada em
manejo de resíduos de
serviços de saúde.
2.2 Aquisição de
recipientes adequados
para acondicionamento
de resíduos de serviços
de saúde.

1

3

1

1
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

Estruturante

Estrutural

Estruturante

03. Adequação do
manejo dos
resíduos industriais

04. Adequação do
manejo dos
resíduos
comerciais

Estruturante

Estruturante

Estruturante

Estruturante

AÇÕES/ PROJETOS

2.3 Aquisição de
sacos/coletores
adequados para
acondicionamento de
resíduos de serviços de
saúde.
2.4 Construção de
abrigos adequados para
acondicionamento das
bombonas.
2.5 Capacitação dos
profissionais da saúde
em relação ao manejo e
acondicionamento de
resíduos de serviços de
saúde.
3.1 Criação de um
cadastro dos geradores
de resíduos industriais.
3.2 Fiscalização do
manejo dos resíduos
industriais
4.1 Criação de um
cadastro dos geradores
de resíduos comerciais.
4.2 Fiscalização do
manejo dos resíduos
comerciais.

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

1

1

1

3

3

2

2
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

Estruturante
05. Adequação do
manejo dos
resíduos
agrossilvopastoris

Estruturante

Estrutural

Estrutural
06. Adequação do
manejo dos
resíduos
cemiteriais
Estruturante

AÇÕES/ PROJETOS

5.1 Criação de um
cadastro dos geradores
de resíduos
agrossilvopastoris.
5.2 Fiscalização do
manejo dos resíduos
agrossilvopastoris
5.3 Implantação de um
abatedouro público e
interdição dos locais
com abate clandestino.
6.1 Contratação de
uma empresa para
promover o transporte,
destinação e disposição
final dos resíduos
cemiteriais de
autópsias e exumações.
6.2 Implantação de
abrigos para as
armazenamento
temporário dos
resíduos cemiteriais.

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

3

3

1

2

2
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

07. Gerenciamento
adequado resíduos
dos serviços
públicos de
saneamento básico

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

AÇÕES/ PROJETOS

Estrutural

7.1 Implantação do
sistema de coleta e
disposição final
adequada dos resíduos
dos serviços públicos
de saneamento básico.

Estruturante

Estrutural

08. Disposição
adequadas dos
rejeitos e
reservação dos
resíduos inertes

Estruturante

Estrutural

Estruturante

8.1 Garantir o
transporte e disposição
de rejeitos ao Aterro
Sanitário de CearáMirim/RN.
8.2 Desativação do
lixão municipal.
8.3 Elaboração de
Plano de recuperação
de área degradada para
o local do lixão
municipal.
8.4 Realizar a
recuperação e
monitoramento
ambiental da área
degradada.
8.5 Adequação ao
Plano Intermunicipal
de Resíduos Sólidos do
Rio Grande do Norte,

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

1

1

1

1

2

3
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

Estrutural

Estruturante

Estruturante

Programa
24, 25, 26, 27
Coleta Seletiva
35 e 37
Já (PCS)

B

01.
Estruturante

AÇÕES/ PROJETOS

no que se refere ao
Consórcio Público para
a construção e
operação do Aterro
Sanitário.
8.6 Implantação do
aterro de reservação
para os Resíduos de
Construção e
Demolição (RCD).
8.7 Implementar o
controle da quantidade
de resíduos gerados e
cadastro das principais
fontes geradoras de
resíduos de construção
e demolição.
1.1 Elaborar projeto de
coleta seletiva.
1.2 Criação de um
programa para
promover a inserção
dos catadores
informais na
Associação
Cooperativa Gostoso
Recicla.

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

2

1

1

1

Prefeitura
Municipal
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

Estrutural

Estrutural

Estruturante

Programa de
Instalações
Operacionais
para Coleta
Seletiva
(PIOCS)

B

01. Ampliação da
infraestrutura
operacional para
coleta adequada

Estrutural

Estrutural

AÇÕES/ PROJETOS

1.3 Implantar o projeto
de coleta seletiva com
conscientização da
população sobre a
segregação adequadas
e doação dos seus
resíduos, incluindo
parcerias com os
comerciantes e
indústrias.
1.4 Adquirir veículo
para coleta de
materiais recicláveis
pela Associação.
1.1 Realizar parcerias
com grandes
geradores.
1.2 Promover a
implantação de lixeiras
de 50L em praças e
pontos estratégicos na
Sede de São Miguel do
Gostoso, incluindo as
praias.
1.3 Promover a
implantação de, no
mínimo, 2 Locais de
Entrega Voluntária –
LEVs.

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

2

2

2

1

Prefeitura
Municipal

1
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

Estrutural

Estrutural

Estruturante

Estruturante
Programa de
Tratamento dos
7, 20, 24, 25 e
Resíduos
35
Sólidos
(PTRS)

B

01. Tratamento dos
resíduos úmidos

Estrutural

Estruturante
02. Tratamento de
resíduos secos

Estruturante

AÇÕES/ PROJETOS

1.4 Promover a
instalação de 4
ecopontos/PEV.
1.5 Promover a
implantação de 01
Área de Transbordo e
Triagem - ATT.
1.1 Elaboração de
projeto executivo da
unidade de
compostagem.
1.2 Realizar o estudo
mercadológico para
definição de áreas para
implantação e
implementação de uma
unidade de
compostagem.
1.3 Implantação da
unidade de
compostagem
conforme projeto
elaborado.
1.4 Treinamento e
capacitação de
operadores da unidade
de compostagem.
2.1 Elaboração de
projeto executivo de

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

1

1

1

1
Prefeitura
Municipal

2

2

1

Prefeitura
Municipal
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

AÇÕES/ PROJETOS

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

unidade de recuperação
de recicláveis.

Estruturante

Estrutural

Estruturante

2.2 Realizar o estudo
mercadológico para
definição de áreas para
implantação e
implementação de
unidade de recuperação
de recicláveis.
2.3 Aquisição de
equipamentos e
implantação da
unidade de recuperação
de recicláveis
conforme projeto.
2.4 Treinamento e
capacitação dos
operadores

1

2

2

Fonte: INCIBRA, 2020.
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Quadro 9: Programas, Projetos e Ações – Infraestrutura de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos – Zona Rural

Infraestrutura de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos
Sólidos

ITEM

OBJETIVO

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

01. Criação e
implantação de um
sistema legal sobre
a gestão de
resíduos sólidos

1, 18 e 20

Programa de
Legislação e
Normas Sobre
a Gestão dos
Resíduos
(PLNGS)

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

Estruturante

Estruturante

Estruturante
A
02. Criação e
implantação de um
sistema de logística
reversa

Estruturante

AÇÕES/PROJETOS

1.1 Implementação das
ações previstas no Plano
Estadual de Resíduos
Sólidos.
1.2 Implementação das
ações previstas no Plano
Intermunicipal de
Resíduos Sólidos.
2.1 Capacitação de uma
equipe para atuar na
logística reversa do
município.
2.2 Realização da
identificação e
cadastramento dos
fabricantes,
importadores,
distribuidores e
comerciantes locais dos
produtos que tenham
obrigatoriedade na
implantação do sistema
de logística.

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

2

1

3

Prefeitura
Municipal

2
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ITEM

OBJETIVO

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

Estruturante

Estruturante

Estruturante

AÇÕES/PROJETOS

2.3 Realização de
reuniões entre a equipe
de logística reversa
municipal, fabricantes,
importadores,
distribuidores e
comerciantes locais dos
produtos que tenham
obrigatoriedade na
implantação do sistema
de logística reversa.
2.4 Ação de
conscientização da
população sobre a
importância da
devolução, após o uso,
aos comerciantes ou
distribuidores, dos
produtos e das
embalagens a que se
refere o Art. 33 da Lei
12.305/2010.
2.5 Monitoramento e
fiscalização do
programa.

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

2

3

3

111

PRODUTO E: PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

ITEM

OBJETIVO

2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 15, 17,
21, 22, 24,
25, 26, 27,
28, 29, 30,
31 e 32

PROGRAMA

Programa de
Manejo
adequado dos
Resíduos
Sólidos na
Zona Rural
(PMARS –
Zona Rural)

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

A

PROJETOS

01. Implantação e
manutenção do
serviço de limpeza
urbana e manejo
dos resíduos
sólidos na Zona
Rural

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

AÇÕES/PROJETOS

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

Estrutural

1.1 Contratação de
funcionários da limpeza
pública para atuarem nas
comunidades rurais.

1

Estruturante

1.2 Capacitação de
funcionários da limpeza
pública.

2

Estruturante

1.3 Elaboração,
gerenciamento e
divulgação de
cronograma de coleta
dos resíduos sólidos.

1

Estrutural

1.4 Aquisição e
disposição de lixeiras
públicas de 240L para o
acondicionamento
temporário dos resíduos
secos em lugares
estratégicos.

1

Prefeitura
Municipal
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ITEM

OBJETIVO

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

AÇÕES/PROJETOS

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

Estrutural

1.5 Aquisição e
disposição de lixeiras
públicas de 240L para o
acondicionamento
temporário dos resíduos
úmidos em lugares
estratégicos.

1

Estrutural

1.6 Disponibilizar
veículo de coleta, no
mínimo, uma vez por
semana.

2

Estruturante

1.7 Realizar compras de
EPIs para os
colaboradores da coleta
e da limpeza pública.

1

Estruturante

1.8 Intensificar o serviço
de coleta de resíduos
sólidos nas praias da
Zona Rural, durante
períodos de alta estação.

3

113

PRODUTO E: PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

ITEM

OBJETIVO

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

AÇÕES/PROJETOS

Estrutural

1.9 Aquisição de
contêiner para
acondicionamento
temporário de resíduos
sólidos secos, para que
seja disposto na praia de
Tourinhos.

Estrutural

Estruturante
02. Manejo dos
resíduos dos
serviços de saúde
com segurança
Estrutural

1.10 Aquisição de
contêiner para
acondicionamento
temporário de resíduos
sólidos úmidos, para que
seja disposto na praia de
Tourinhos.
2.1 Manutenção da
contratação de empresa
terceirizada
especializada em manejo
de resíduos de serviços
de saúde.
2.2 Aquisição de
recipientes adequados
para acondicionamento
de resíduos de serviços
de saúde.

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

1

1

1
Prefeitura
Municipal
1
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ITEM

OBJETIVO

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

Estruturante

Estruturante

03. Adequação do
manejo dos
resíduos industriais

04. Adequação do
manejo dos
resíduos comerciais
05. Adequação do
manejo dos
resíduos
agrossilvopastoris

Estruturante

Estruturante

Estruturante

Estruturante

Estruturante

AÇÕES/PROJETOS

2.3 Aquisição de
sacos/coletores
adequados para
acondicionamento de
resíduos de serviços de
saúde.
2.4 Capacitação dos
profissionais da saúde
em relação ao manejo e
acondicionamento de
resíduos de serviços de
saúde.
3.1 Criação de um
cadastro dos geradores
de resíduos industriais.
3.2 Fiscalização do
manejo dos resíduos
industriais
4.1 Criação de um
cadastro dos geradores
de resíduos comerciais.
4.2 Fiscalização do
manejo dos resíduos
comerciais.
5.1 Criação de um
cadastro dos geradores
de resíduos
agrossilvopastoris.

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

1

1

3
Prefeitura
Municipal
3

2
Prefeitura
Municipal
2

3

Prefeitura
Municipal
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ITEM

OBJETIVO

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

AÇÕES/PROJETOS

Estruturante

5.2 Fiscalização do
manejo dos resíduos
agrossilvopastoris.

Estruturante
06. Adequação do
manejo dos
resíduos cemiteriais
Estrutural

07. Gerenciamento
adequado resíduos
dos serviços
públicos de
saneamento básico

Estrutural

08. Disposição
adequadas dos
rejeitos e

Estruturante

6.1 Contratação de uma
empresa para promover
o transporte, destinação
e disposição final dos
resíduos cemiteriais de
autópsias e exumações.
6.2 Implantação de
abrigos para as
armazenamento
temporário dos Resíduos
Cemiteriais.
7.1 Implantação do
sistema de coleta e
disposição final
adequada dos resíduos
gerados dos serviços
públicos de saneamento
básico.
8.1 Garantir o transporte
e disposição de rejeitos
ao Aterro Sanitário de
Ceará-Mirim/RN.

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

3

2

Prefeitura
Municipal

2

1

Prefeitura
Municipal

1

Prefeitura
Municipal
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ITEM

OBJETIVO

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

reservação dos
resíduos inertes
Estruturante

Estruturante

Estrutural

Estruturante

AÇÕES/PROJETOS

8.2 Adequação ao Plano
Intermunicipal de
Resíduos Sólidos do Rio
Grande do Norte, no que
se refere ao Consórcio
Público para a
construção e operação
do Aterro Sanitário.
8.3 Implementar o
controle da quantidade
de resíduos gerados e
cadastro das principais
fontes geradoras dos
Resíduos da Construção
Civil.
8.4 Garantir a coleta e
transporte dos resíduos
da construção civil ao
aterro de reservação
para os Resíduos de
Construção e Demolição
(com implantação já
prevista na Zona
Urbana).
8.5 Desativar os
pequenos lixões

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

3

2

2

1
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ITEM

OBJETIVO

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

AÇÕES/PROJETOS

Estrutural

8.6 Recuperar as áreas
degradas de pequenos
lixões

1

Estruturante

1.1 Elaborar Projeto de
Coleta Seletiva.

1

Estruturante
19, 23, 24,
25, 34 e 36

Programa
Coleta Seletiva
Já (PCS)

C

01. Planejamento e
organização da
coleta

Estrutural

1.2 Criação de programa
para promover a
inserção dos catadores
informais na Associação
Cooperativa Gostoso
Recicla
1.3 Implantar o projeto
de coleta seletiva com
conscientização da
população rural sobre a
segregação adequadas e
doação dos seus
resíduos, incluindo
parcerias com os
comerciantes e
indústrias.

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

1
Prefeitura
Municipal

2
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ITEM

OBJETIVO

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

Estrutural

Estruturante

Estrutural
Programa de
Instalações
Operacionais
para Coleta
Seletiva
(PIOCS)

B

01. Ampliação da
infraestrutura
operacional para
coleta adequada

Estrutural

Estrutural

AÇÕES/PROJETOS

1.4 Elaboração de
metodologia para coleta
e transporte dos
materiais recicláveis
(aquisição do veículo já
previsto no Quadro da
Zona Urbana)
1.1 Realizar parcerias
com grandes geradores
1.2 Promover a
implantação de lixeiras
de 50L em praças e
pontos estratégicos das
comunidades rurais,
incluindo as praias.
1.3 Promover a
instalação de, no
mínimo, 03 ecopontos
em diferentes
comunidades rurais
(estrategicamente).
1.4 Promover a
implantação de, no
mínimo, 02 Locais de
Entrega Voluntária –
LEVs em diferentes
comunidades rurais
(estrategicamente).

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

2

2

1

2

Prefeitura
Municipal

1
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ITEM

OBJETIVO

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

AÇÕES/PROJETOS

Estruturante

1.5 Elaboração de
metodologia o transporte
dos resíduos sólidos
urbanos à Área de
Transbordo e Triagem
(ATT) da Zona Urbana.

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

1

Fonte: INCIBRA, 2020.
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5.1. PROGRAMA DE LEGISLAÇÃO E NORMAS SOBRE A GESTÃO DOS
RESÍDUOS (PLNGS)
 Justificativa
Este programa tem como objetivo atender a legislação, normas e resoluções
referentes aos resíduos sólidos, seja em âmbito nacional, estadual ou municipal, a partir
do desenvolvimento de legislações específicas de modo a obter a gestão integrada dos
resíduos sólidos urbanos. Além disso, contempla ações de implementação das disposições
preconizadas pela legislação, normas e resoluções referentes aos resíduos sólidos.
Embora o Termo de Referência (2012) da Funasa atenda ao art. 19 da Lei 12.305/2010 Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelece o conteúdo mínimo de um Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), a criação desse Plano foi
prevista na Situação Política-Institucional, pois este poderá ser construído com conteúdo
além do mínimo e em maior grau de detalhamento.
5.1.1. Projeto 01 – Criação e implantação de um sistema legal sobre a gestão de
resíduos sólidos
O projeto “Criação e implantação de um sistema legal sobre a gestão de resíduos
sólidos” garante a execução das medidas previstas nos Planos relacionados a gestão dos
resíduos sólidos para o município de São Miguel do Gostoso. Para garantir a sua
efetivação, foram estruturadas as seguintes ações:


Implementação das ações previstas no Plano Estadual de Resíduos
Sólidos;



Implementação das ações previstas no Plano Intermunicipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos.

5.1.2. Projeto 02 – Criação e implantação de um sistema de logística reversa
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305/2010,
estabelece sem seu art. 8º a logística reversa como um dos seus instrumentos. No art. 33
são estabelecidos os produtos que são passíveis desse sistema, sendo retornado após o uso
do consumidor aos fabricantes. Em apoio a criação desse sistema no município, foram
estruturadas as seguintes ações:


Capacitação de uma equipe para atuar na logística reversa do município;
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Realização

de

identificação

e

cadastramento

dos

fabricantes,

importadores, distribuidores e comerciantes locais dos produtos que
tenham obrigatoriedade na implantação do sistema de logística;


Realização de reuniões entre a equipe de logística reversa municipal,
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes locais dos
produtos que tenham obrigatoriedade na implantação do sistema de
logística reversa;



Ação de conscientização da população sobre a importância da devolução,
após o uso, aos comerciantes ou distribuidores, dos produtos e das
embalagens a que se refere o Art. 33 da Lei 12.305/2010;



Monitoramento e fiscalização do programa.

5.2. PROGRAMA DE MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS EM
ÁREAS URBANAS (PMARS – ÁREAS URBANAS)
 Justificativa:
Este programa visa a adequação do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos das áreas urbanas do município. Além disso, este programa tem como objetivo a
adequação do município ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o qual estabelece o fim
dos “lixões” em todo o Brasil e institui a política da não geração e coleta seletiva, tendo
como objetivo a destinação final ambientalmente adequada. O município de São Miguel
do Gostoso é membro do Consórcio Municipal da Região Mato Grande, que prevê a
instalação de um Aterro Sanitário no município de João Câmara/RN.
5.2.1. Projeto 01 – Manutenção do serviço de limpeza urbana e manejo dos resíduos
sólidos
O projeto tem como objetivo adequar a coleta na Zona Urbana, com a aquisição de
novas lixeiras para distribuição pelas ruas da cidade e alocação em pontos estratégicos,
separando o resíduo seco e úmido e o treinamento e capacitação dos colaboradores da
coleta. As ações previstas foram:


Elaboração, gerenciamento e divulgação de cronograma de coleta de
resíduos sólidos;



Aquisição e disposição de lixeiras públicas de 240L para o
acondicionamento temporário dos resíduos secos;
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Aquisição e disposição de lixeiras públicas de 240L para o
acondicionamento temporário dos resíduos úmidos;



Adequar o veículo de coleta para recolhimento dos resíduos sólidos
urbanos secos;



Adequar o veículo de coleta para recolhimento dos resíduos sólidos
urbanos úmidos;



Aquisição de veículos destinado a coleta de resíduos inertes (podas e
Resíduos da Construção Civil);



Realizar compras de EPIs para os colaboradores da coleta e da limpeza
pública;



Realizar treinamento e capacitação continuada dos funcionários do
serviço de limpeza pública;



Aquisição de carrinho para a varrição de 180L;



Aquisição de instrumentos para a limpeza pública;



Contratação de profissionais para ampliação dos serviços de limpeza
pública;



Aquisição de contêineres para acondicionamento temporário de resíduos
sólidos secos, para que sejam dispostos nas praias;



Aquisição de contêineres de para acondicionamento temporário de
resíduos sólidos úmidos, para que sejam dispostos nas praias;



Contratação de profissionais temporários nos períodos de alta estação,
para os serviços de coleta e varrição.

5.2.2. Projeto 02 – Manejo dos resíduos dos serviços de saúde com segurança
As ações do projeto para implementação da adequação do manejo dos Resíduos dos
Serviços de Saúde são descritas a seguir:


Manutenção da contratação de empresa terceirizada especializada em
manejo de resíduos de serviços de saúde;



Aquisição de recipientes adequados para acondicionamento de resíduos
de serviços de saúde;



Aquisição de sacos/coletores adequados para acondicionamento de
resíduos de serviços de saúde;



Construção de abrigos adequados para acondicionamento das bombonas;
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Capacitação dos profissionais da saúde em relação ao manejo e
acondicionamento de resíduos de serviços de saúde.

5.2.3. Projeto 03 – Adequação do manejo dos resíduos industriais
As ações do projeto para efetivação do manejo adequado dos resíduos industriais
são descritas a seguir:


Criação de um cadastro dos geradores de resíduos industriais;



Fiscalização do manejo dos resíduos industriais.

5.2.4. Projeto 04 – Adequação do manejo dos resíduos comerciais
As seguintes ações foram previstas para efetivação do projeto, com objetivo de
garantir o manejo adequado dos resíduos comerciais:


Criação de um cadastro dos geradores de resíduos comerciais;



Fiscalização do manejo dos resíduos comerciais.

5.2.5. Projeto 05 – Adequação do manejo dos resíduos agrossilvopastoris
As ações do projeto para efetivação do adequado manejo dos resíduos
agrossilvopastoris são descritas a seguir:


Criação de um cadastro dos geradores de resíduos agrossilvopastoris;



Fiscalização do manejo dos resíduos agrossilvopastoris;



Implantação de um abatedouro público e interdição dos locais com abate
clandestino, pela vigilância sanitária.

5.2.6. Projeto 06 – Adequação do manejo dos resíduos cemiteriais
As ações do projeto para efetivação do adequado manejo dos resíduos cemiteriais
são descritas a seguir:


Contratação de uma empresa para promover o transporte, destinação e
disposição final dos resíduos cemiteriais de autópsias e exumações;



Implantação de abrigos para armazenamento temporário dos resíduos
cemiteriais.
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5.2.7. Projeto 07 – Gerenciamento adequado resíduos dos serviços públicos de
saneamento básico
A seguinte ação foi prevista para implementação do projeto, que visa o adequado
gerenciamento dos resíduos dos serviços públicos de saneamento básico:


Implantação do sistema de coleta e disposição final adequada dos
resíduos dos serviços públicos de saneamento básico.

5.2.8. Projeto 08 – Disposição adequadas dos rejeitos e reservação dos resíduos
inertes
O projeto tem como objetivo a disposição final ambientalmente adequada dos
resíduos inertes, onde primeiramente deve ocorrer a elaboração de um projeto de aterro
simplificado para atendimento das exigências legais, concomitantemente a desativação
do lixão existente. Além disso, os Resíduos de Construção e Demolição (RCD) como são
inertes e volumosos deverão ser destinados a um aterro específico. As ações para a
implementação do projeto foram:


Garantir o transporte e disposição de rejeitos ao Aterro Sanitário de
Ceará-Mirim/RN;



Desativação do lixão municipal;



Elaboração de Plano de recuperação de área degradada para o local do
lixão atual do município;



Realizar a recuperação e monitoramento ambiental da área degradada;



Adequação ao Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Rio Grande
do Norte, no que se refere ao Consórcio Público para a construção e
operação do Aterro Sanitário;



Implantação do aterro de reservação para os Resíduos de Construção e
Demolição (RCD);



Implementar o controle da quantidade de resíduos gerados e cadastro das
principais fontes geradoras de Resíduos de Construção e Demolição.

5.3. PROGRAMA DE MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NA
ZONA RURAL (PMARS – ZONA RURAL)
 Justificativa:
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Este programa visa a adequação do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos das áreas rurais do município de São Miguel do Gostoso. Além disso, este
programa tem como objetivo a adequação do município ao Plano Nacional de Resíduos
Sólidos, o qual estabelece o fim dos “lixões” em todo o Brasil e institui a política da não
geração e coleta seletiva, com o intuito de promover a destinação final ambientalmente
adequada. Foram previstos os seguintes projetos:
5.3.1. Projeto 01 – Implantação e manutenção do serviço de limpeza urbana e
manejo dos resíduos sólidos na Zona Rural
O projeto tem como objetivo adequar a coleta na Zona Urbana, com a aquisição de
novas lixeiras para distribuição pelas ruas das comunidades rurais e alocação em pontos
estratégicos, separando o resíduo seco e úmido e o treinamento e capacitação dos
colaboradores da coleta. As ações são descritas a seguir:


Contratação de funcionários da limpeza pública;



Capacitação de funcionários da limpeza pública;



Elaboração, gerenciamento e divulgação de cronograma de coleta dos
resíduos para a Zona Rural;



Aquisição e disposição de lixeiras públicas de 240L para o
acondicionamento

temporário

dos

resíduos

secos

em

lugares

estratégicos;


Aquisição e disposição de lixeiras públicas de 240L para o
acondicionamento temporário dos resíduos úmidos em lugares
estratégicos;



Disponibilizar veículo de coleta, no mínimo, uma vez por semana;



Realizar compras de EPIs para os colaboradores da coleta e da limpeza
pública;



Intensificar o serviço de coleta de resíduos sólidos nas praias da Zona
Rural, durante períodos de alta estação.



Aquisição de contêiner para acondicionamento temporário de resíduos
sólidos secos, para que seja disposto na praia de Tourinhos.



Aquisição de contêiner para acondicionamento temporário de resíduos
sólidos úmidos, para que seja disposto na praia de Tourinhos.
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5.3.2. Projeto 02 – Manejo dos resíduos dos serviços de saúde com segurança
As ações do projeto para implementação da adequação do manejo dos Resíduos dos
Serviços de Saúde são descritas a seguir:


Manutenção da contratação de empresa terceirizada especializada em
manejo de resíduos de serviços de saúde;



Aquisição de recipientes adequados para acondicionamento de resíduos
de serviços de saúde.



Aquisição de sacos/coletores adequados para acondicionamento de
resíduos de serviços de saúde;



Capacitação dos profissionais da saúde em relação ao manejo e
acondicionamento de resíduos de serviços de saúde.

5.3.3. Projeto 03 – Adequação do manejo dos resíduos industriais
As ações do projeto para efetivação do manejo adequado dos resíduos industriais
são descritas a seguir:


Criação de um cadastro dos geradores de resíduos industriais;



Fiscalização do manejo dos resíduos industriais.

5.3.4. Projeto 04 – Adequação do manejo dos resíduos comerciais
As seguintes ações foram previstas para efetivação do projeto, com objetivo de
garantir o manejo adequado dos resíduos comerciais:


Criação de um cadastro dos geradores de resíduos comerciais;



Fiscalização do manejo dos resíduos comerciais.

5.3.5. Projeto 05 – Adequação do manejo dos resíduos agrossilvopastoris
As ações do projeto para efetivação do adequado manejo dos resíduos
agrossilvopastoris são descritas a seguir:


Criação de um cadastro dos geradores de resíduos agrossilvopastoris;



Fiscalização do manejo dos resíduos agrossilvopastoris.
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5.3.6. Projeto 06 – Adequação do manejo dos resíduos cemiteriais
As ações do projeto para efetivação do adequado manejo dos resíduos cemiteriais
são descritas a seguir:


Contratação de uma empresa para promover o transporte, destinação e
disposição final dos resíduos cemiteriais de autópsias e exumações;



Implantação de abrigos para as armazenamento temporário dos Resíduos
cemiteriais.

5.3.7. Projeto 07 – Gerenciamento adequado resíduos dos serviços públicos de
saneamento básico
A seguinte ação foi prevista para implementação do projeto, que visa o adequado
gerenciamento dos resíduos dos serviços públicos de saneamento básico:


Implantação do sistema de coleta e disposição final adequada dos
resíduos gerados dos serviços públicos de saneamento básico.

5.3.8. Projeto 08 – Disposição adequadas dos rejeitos e reservação dos resíduos
inertes
O projeto tem como objetivo a disposição final ambientalmente adequada dos
resíduos inertes. As ações previstas para a implementação do projeto foram:


Garantir o transporte e disposição dos rejeitos ao Aterro Sanitário de
Ceará-Mirim/RN;



Adequação ao Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Rio Grande
do Norte, no que se refere ao Consórcio Público para a construção e
operação do Aterro Sanitário;



Implementar o controle da quantidade de resíduos gerados e cadastro das
principais fontes geradoras de Resíduos de Construção e Demolição;



Garantir a coleta e transporte dos resíduos da construção civil ao aterro
de reservação para os Resíduos de Construção e Demolição (com
implantação já prevista na Zona Urbana) de Resíduos de Construção e
Demolição.
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5.4. PROGRAMA COLETA SELETIVA JÁ (PCS)
 Justificativa:
Com vistas a atender a Lei no 11.445/2007 e a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, pautados na redução dos resíduos sólidos na fonte geradora, minimizando os
custos com serviços e aumentando a vida útil de aterros sanitários, propõe-se o
Programa de Coleta Seletiva com inclusão social, não só para as Zonas Urbanas do
município, mas também para as Zonas Rurais. Portanto, as questões ambientais e
operacionais não são únicas na busca de uma solução para o problema que envolve os
resíduos sólidos. As ações devem ser escolhidas visando incluir também a população que
sobrevive destes resíduos. Esse programa tem como um de seus objetivos promover a
inclusão social e valoração dos catadores de materiais reutilizáveis recicláveis, além
de estimular a participação da população no processo.
5.4.1. Projeto 01 – Planejamento e organização da coleta
Para a otimização da coleta seletiva é necessário que haja um planejamento das
atividades a serem desenvolvidas, organizando cronograma de coleta por áreas e o
cadastramento de associações e catadores que irão atuar no projeto. As principais ações
são descritas a seguir:


Elaborar Projeto de Coleta Seletiva;



Criação de um programa para promover a inserção dos catadores
informais na Associação Cooperativa Gostoso Recicla;



Implantar o projeto de coleta seletiva com conscientização da população
sobre a segregação adequadas e doação dos seus resíduos, incluindo
parcerias com os comerciantes e indústrias;



Adquirir veículo para coleta de materiais recicláveis pela Associação
Cooperativa Gostoso Recicla;



Elaboração de metodologia para coleta e transporte dos materiais
recicláveis da Zona Rural.

5.5. PROGRAMA DE INSTALAÇÕES OPERACIONAIS PARA COLETA
SELETIVA (PIOCS)
 Justificativa:
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Frente à necessidade de sistemas de apoio a coleta seletiva dos resíduos sólidos
municipais se faz necessário a instalação de estruturas que proporcionem a estruturação
de um sistema adequado para os resíduos coletados e facilitem o seu manejo a fim de
viabilizar a logística do sistema. Sendo assim, através deste programa, pretende-se
instalar infraestruturas que darão suporte a gestão integrada dos RSU no território
municipal, tendo como objetivo atender a Lei nº 11.445/2007 e a Política Nacional de
Resíduos Sólidos.
5.5.1. Projeto 01 – Ampliação da infraestrutura operacional para coleta adequada
Para um efetivo programa de coleta adequada, é necessário que se adequem as
instalações para o funcionamento das atividades, consistindo na ampliação da
infraestrutura com a implantação de unidades que sirvam como pontos de entrega de
diversos materiais, além disso a realização de parcerias com grandes geradores. As ações
propostas foram:


Realizar parcerias com grandes geradores;



Promover a implantação de lixeiras de 50L em praças e pontos
estratégicos na sede e comunidades rurais de São Miguel do Gostoso,
incluindo as praias;



Promover a implantação de, no mínimo, 02 Locais de entrega voluntária
– LEVs na Zona Urbana e, no mínimo, 02 LEVs em diferentes
comunidades rurais (estrategicamente)



Promover a instalação de, no mínimo, 04 ecopontos/PEV na Zona
Urbana e 03 ecopontos, no mínimo, na Zona Rural;



Promover a implantação de 01 área de transbordo e triagem – ATT na
Zona Urbana;



Elaboração de metodologia para coleta e transporte dos resíduos sólidos
urbanos gerados na Zona Rural à Área de Transbordo e Triagem (ATT)
da Zona Urbana.

5.6. PROGRAMA DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (PTRS)
 Justificativa:
O tratamento dos resíduos sólidos urbanos compreende o uso de tecnologias
apropriadas ao tipo de resíduo a ser tratado, sendo os seus principais objetivos a
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neutralização dos impactos dos resíduos e a sua transformação em um produto secundário,
que possa ser reincorporado a cadeia produtiva como matéria prima ou reinserido como
um novo produto no mercado. O tratamento proposto é o sistema de compostagem através
do método natural de leiras revolvidas. O objetivo deste programa é atender os parâmetros
pautados na Lei nº 11.445/2007, reduzindo o volume de resíduos destinados ao Aterro
Sanitário. Este programa irá aproveitar as unidades previstas no Programa de Instalações
Operacionais para o seu funcionamento adequado.
5.6.1. Projeto 01 – Tratamento de resíduos úmidos
 Ações:


Elaboração de Projeto Executivo da Unidade de Compostagem;



Realizar o estudo mercadológico para definição de áreas para
implantação e implementação de uma unidade de compostagem;



Implantação da Unidade de Compostagem conforme projeto elaborado;



Treinamento e capacitação de operadores da Unidade de Compostagem.

5.6.2. Projeto 02 – Tratamento de resíduos secos
 Ações:


Elaboração de Projeto Executivo de Unidade de Recuperação de
Recicláveis;



Aquisição de equipamentos e implantação da Unidade de Recuperação
de Recicláveis conforme projeto;



Realizar o estudo mercadológico para definição de áreas para
implantação e implementação de Unidade de Recuperação de
Recicláveis;



Treinamento e capacitação dos operadores.
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6.

INFRAESTRUTURA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
A partir dos cenários definidos no Produto D – Prospectiva e Planejamento

Estratégico, de acordo com a metodologia utilizada, estabeleceram-se os objetivos e
prospectivas técnicas para alcance de um cenário ideal no setor de Manejo de Águas
Pluviais.
No Plano Plurianual (PPA) vigente entre 2018 e 2021, está previsto o programa
“Coordenação de obras, planejamento urbano e meio ambiente” que tem por objetivo
“desenvolver o planejamento urbano do município” onde constam ações como:
“construção, recuperação e melhoria de calçamentos, praças e pavimentação de ruas”,
“construção e melhoria de estradas vicinais, passagens molhadas e bueiros”, entre outros.
Dessa forma, neste programa estão definidos projetos e ações com o objetivo de
melhorar o sistema e a qualidade dos serviços de drenagem no município, considerando
as perspectivas de crescimento de São Miguel do Gostoso.
A partir destes objetivos traçados, têm-se os Quadro 10 e Quadro 11 com a
definição de Programas, Projetos e Ações para o setor de Infraestrutura de Manejo de
Águas Pluviais, para a Zona Urbana e Zona Rural, respectivamente.
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Quadro 10: Programas, Projetos e Ações – Infraestrutura de Manejo de Águas Pluviais – Zona Urbana

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
ESTRUTURAL
DO
PROJETOS
OU
PROGRAMA
ESTRUTURANTE

Infraestrutura
De Manejo De
Águas Pluviais

Estrutural
01. Combate
dos pontos de
alagamento
Estruturante

Programa de
Melhoria Da
Gestão Dos
1, 2, 4, 5, 6 7,
Serviços De
8, 9, 10, 11,
Drenagem e
12, 13 e 14
Manejo de Águas
Pluviais
(PMGSD)

A

02. Melhoria
Da Gestão e
Dos Serviços
de Drenagem
e Manejo de
Águas
Pluviais

03. Sistema
de Drenagem
Urbana de
Águas
Pluviais

Estruturante

Estrutural

Estrutural

AÇÕES /
PROJETOS
1.1 Manutenção
preventiva e
corretiva dos
pontos de
alagamento
1.2 Implantação de
banco de dados
para registro dos
pontos de
alagamento
2.1 Criação de
banco de dados
com informações
de todo o sistema
2.2 Cadastro do
sistema existente
em base de dados
georreferenciada
3.1 Elaboração de
Projeto Básico e
Executivo para
adequação da
Drenagem Pluvial,
prevendo possíveis
áreas de expansão
de acordo com o
Plano Diretor e sua
possível revisão

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/
RESPONSÁVEL
PROJETO

2

1

1
Prefeitura
Municipal
1

1
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OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
ESTRUTURAL
DO
PROJETOS
OU
PROGRAMA
ESTRUTURANTE

Estrutural

Estrutural

Estrutural
04.
Revitalização
dos Córregos
existentes
Estrutural

05. Extinção
das
interferências
entre o
sistema de
manejo de
águas pluviais

Estruturante

AÇÕES /
PROJETOS
3.2 Execução, de
acordo com o
projeto, das obras
de drenagem
previstas
3.3 Promoção da
manutenção nas
infraestruturas
existentes
4.1 Planejamento
de
revitalização/recup
eração dos
córregos existentes
4.2
Revitalização/recu
peração dos
córregos existentes
no município de
acordo com o
projeto elaborado
5.1 Criação de
legislação e
medidas para inibir
a ligação de águas
pluviais a rede de
esgotamento
sanitário

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/
RESPONSÁVEL
PROJETO

2

1

1

2

1
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OBJETIVOS

PROGRAMA

14

Programa de
Controle de
Erosão e
Assoreamento
(PCEA)

PRIORIDADE
ESTRUTURAL
PRIORIDADE
AÇÕES /
AGENTE
DO
PROJETOS
OU
AÇÃO/
PROJETOS
RESPONSÁVEL
PROGRAMA
ESTRUTURANTE
PROJETO
e o sistema de
5.2 Criação de
esgotamento
legislação e
sanitário
Estruturante
medidas para inibir
1
o lançamento de
esgoto a céu aberto
5.3 Realização, por
meio da secretaria,
órgão ou empresa
responsável, de
fiscalização e
Estruturante
ações para
1
extinção dos
pontos de
lançamento de
águas pluviais na
rede de esgoto
1.1 Elaborar
legislação
Estruturante
municipal sobre
1
prevenção e
01.
controle de erosão
Recuperação
de áreas
1.2 Levantamento
ribeiras e das
das áreas ribeiras e
Prefeitura
B
matas ciliares
Estruturante
de matas ciliares
1
Municipal
ao longo dos
ao longo de cursos
cursos d’água
d’águas naturais
naturais
1.3 Elaboração de
projeto de
Estrutural
1
recuperação e
revitalização de
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OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
ESTRUTURAL
DO
PROJETOS
OU
PROGRAMA
ESTRUTURANTE

Estrutural

Estruturante

Estruturante

AÇÕES /
PROJETOS
áreas ribeiras e das
matas ciliares ao
longo de cursos
d’águas naturais
1.4 Execução das
obras do projeto de
recuperação e
revitalização de
áreas ribeiras e das
matas ciliares ao
longo de cursos
d’águas naturais
1.5 Fiscalizar e
fazer cumprir as
diretrizes das
legislações
federais e
estaduais
referentes à
manutenção das
faixas ciliares em
córregos, rios e
nascentes
1.6 Capacitação de
equipe técnica da
Prefeitura
Municipal em
relação aos
processos erosivos

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/
RESPONSÁVEL
PROJETO

2

1

1
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OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
ESTRUTURAL
DO
PROJETOS
OU
PROGRAMA
ESTRUTURANTE
Estrutural

Estrutural

Estruturante

Programa de
Melhoria
3, 14. 15, 16 e
Organizacional e
17
Gerencial
(PMOG)

A

1.
Fiscalização
sobre as
diretrizes das
políticas
públicas de
planejamento
urbano
existente

Estruturante

Estruturante

Estruturante

AÇÕES /
PROJETOS
1.7 Manutenção da
cobertura vegetal
do solo
1.8 Implantar
sistema de
proteção do solo
com coberturas
artificiais
1.1 Monitoramento
e fiscalização
quanto ao
cumprimento das
diretrizes de
planejamento
urbano
1.2 Elaborar
legislação de uso
do solo para fins
agropecuários
1.3 Fiscalizar a
aplicação das leis
sobre uso do solo
1.4 Criação de
legislação
específica que
estabeleça as
diretrizes para o
manejo e descarte
de resíduos de
todos os tipos no

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/
RESPONSÁVEL
PROJETO
2

1

2

1

2

Prefeitura
Municipal
Prefeitura
Municipal

1
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OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
ESTRUTURAL
DO
PROJETOS
OU
PROGRAMA
ESTRUTURANTE

Estruturante

Estruturante

02.
Reativação
Defesa Civil

Estruturante

AÇÕES /
PROJETOS
município de
modo a evitar o
uso de encostas
como bota-fora e a
desobstrução de
estradas e de
dispositivos de
drenagem
1.5 Fiscalização e
monitoramento do
lançamento
indevido de
resíduos em áreas
de encostas, áreas
de corpos hídricos
e de dispositivos
de drenagem
2.1 Capacitação da
equipe técnica
2.2 Definir no
plano contingência
medidas a serem
tomadas em
situações
emergenciais,
como enchentes,
definindo todas as
ações a serem
tomadas pela
defesa civil.

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/
RESPONSÁVEL
PROJETO

2

1

2
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OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
ESTRUTURAL
DO
PROJETOS
OU
PROGRAMA
ESTRUTURANTE
Estruturante

AÇÕES /
PROJETOS
2.3 Realização de
palestras e
comunicação junto
aos munícipes.

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/
RESPONSÁVEL
PROJETO
3

Fonte: INCIBRA, 2020.
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Quadro 11: Programas, Projetos e Ações – Infraestrutura de Manejo de Águas Pluviais – Zona Rural

ITEM
OBJETIVOS PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROJETOS
PROGRAMA

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

AÇÕES /
PROJETOS

Estrutural

1.1 Manutenção
preventiva e corretiva
das estradas vicinais

Infraestrutura
De Manejo De
Águas Pluviais

01. Combate
dos pontos de
alagamento
Estruturante

1, 2, 6, 7, 8,
10, 11 e 12

Programa de
Melhoria Da
Gestão Dos
Serviços De
Drenagem e
Manejo de
Águas Pluviais
(PMGSD)

A

02. Melhoria
Da Gestão e
Dos Serviços
de Drenagem
e Manejo de
Águas
Pluviais

03. Sistema
de Drenagem
de Águas
Pluviais

Estruturante

Estrutural

Estrutural

Estrutural

1.2 Implantação de
banco de dados para
registro dos pontos de
alagamento
2.1 Criação de banco
de dados com
informações de todo o
sistema
2.2 Cadastro do
sistema existente em
base de dados
georreferenciada
3.1 Elaboração de
Projeto Básico e
Executivo para
adequação da
Drenagem Pluvial,
prevendo possíveis
áreas de expansão de
acordo com o Plano
Diretor e sua possível
revisão
3.2 Execução, de
acordo com o projeto,

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/
RESPONSÁVEL
PROJETO
2

1

1

1

Prefeitura
Municipal

2

3
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ITEM

PRIORIDADE
OBJETIVOS PROGRAMA
DO
PROJETOS
PROGRAMA

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

AÇÕES /
PROJETOS

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/
RESPONSÁVEL
PROJETO

das obras de
drenagem previstas

Estrutural

Estruturante

Estruturante
04.
Adequação
dos acessos às
comunidades
rurais

Estrutural

Estrutural

Estruturante

3.3 Promoção da
manutenção nas
Infraestruturas
existentes
4.1 Elaboração de
plano de manutenção
preventiva e corretiva
das passagens
molhadas existentes
4.2 Levantamento dos
trechos mais
problemáticos nas
estradas de acesso
4.3 Projeto e
execução de
melhorias no
pavimento dos pontos
críticos das estradas
de acesso
4.4 Projeto e
execução de plano de
adequação das
passagens molhadas
existentes
4.5 Levantamento dos
pontos onde seja
necessária a

2

1

1

2

2

2
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ITEM

PRIORIDADE
OBJETIVOS PROGRAMA
DO
PROJETOS
PROGRAMA

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

AÇÕES /
PROJETOS

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/
RESPONSÁVEL
PROJETO

construção de
passagem molhada

Estrutural

Estruturante
05. Extinção
das
interferências
entre o
sistema de
manejo de
águas pluviais
e o sistema de
esgotamento
sanitário

Estruturante

Estruturante

4.6 Construção de
acordo com o projeto,
das passagens
molhadas com os
respectivos
dispositivos de
drenagem
5.1 Criação de
legislação e medidas
para inibir o
lançamento de esgoto
a céu aberto
5.2 Criação de
legislação e medidas
para inibir a
destinação de águas
pluviais a solução de
esgotamento sanitário
adotada
5.3 Realização, por
meio da secretaria,
órgão ou empresa
responsável, de
fiscalização e ações
para extinção dos
pontos de lançamento

2

1

1

1
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ITEM

PRIORIDADE
OBJETIVOS PROGRAMA
DO
PROJETOS
PROGRAMA

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

AÇÕES /
PROJETOS

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/
RESPONSÁVEL
PROJETO

de águas pluviais na
rede de esgoto

Estruturante

Estruturante

9

Programa de
Controle de
Erosão e
Assoreamento
(PCEA)

B

01.
Recuperação
de áreas
ribeiras e das
matas ciliares
ao longo dos
cursos d’água
naturais

Estrutural

Estrutural

Estruturante

1.1 Elaborar
legislação municipal
sobre prevenção e
controle de erosão
1.2 Levantamento das
áreas ribeiras e de
matas ciliares ao
longo de cursos
d’águas naturais
1.3 Elaboração de
projeto de
recuperação e
revitalização de áreas
ribeiras e das matas
ciliares ao longo de
cursos d’águas
naturais
1.4 Execução das
obras do projeto de
recuperação e
revitalização de áreas
ribeiras e das matas
ciliares ao longo de
cursos d’águas
naturais
1.5 Fiscalizar e fazer
cumprir as diretrizes

1

1

1

Prefeitura
Municipal

2

1
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ITEM

PRIORIDADE
OBJETIVOS PROGRAMA
DO
PROJETOS
PROGRAMA

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

Estruturante

Estrutural

Estrutural

3,7, 13, 14 e
15

Programa de
Melhoria
Organizacional
e Gerencial
(PMOG)

A

1.
Fiscalização
sobre as
diretrizes das
políticas

Estruturante

Estruturante

AÇÕES /
PROJETOS
das legislações
federais e estaduais
referentes à
manutenção das
faixas ciliares em
córregos, rios e
nascentes
1.6 Capacitação de
equipe técnica da
Prefeitura Municipal
em relação aos
processos erosivos
1.7 Manutenção da
cobertura vegetal do
solo
1.8 Implantar sistema
de proteção do solo
com coberturas
artificiais
1.1 Monitoramento e
fiscalização quanto ao
cumprimento das
diretrizes de
planejamento urbano
1.2 Elaborar
legislação de uso do
solo para fins
agropecuários

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/
RESPONSÁVEL
PROJETO

1

1

1

2
Prefeitura
Municipal
1
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ITEM

PRIORIDADE
OBJETIVOS PROGRAMA
DO
PROJETOS
PROGRAMA

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE
Estruturante

Estruturante

Estruturante

02.
Reativação
Defesa Civil

Estruturante

AÇÕES /
PROJETOS
1.3 Fiscalizar a
aplicação das leis
sobre uso do solo
1.4 Criação de
legislação específica
que estabeleça as
diretrizes para o
manejo e descarte de
resíduos de todos os
tipos no município de
modo a evitar o uso
de encostas como
bota-fora e a
desobstrução de
estradas e de
dispositivos de
drenagem
1.5 Fiscalização e
monitoramento do
lançamento indevido
de resíduos em áreas
de encostas, áreas de
corpos hídricos e de
dispositivos de
drenagem
2.1 Capacitação da
equipe técnica

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/
RESPONSÁVEL
PROJETO
2

1

2

1

Prefeitura
Municipal
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ITEM

PRIORIDADE
OBJETIVOS PROGRAMA
DO
PROJETOS
PROGRAMA

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

Estruturante

Estruturante

AÇÕES /
PROJETOS
2.2 Definir no plano
contingência medidas
a serem tomadas em
situações
emergenciais, como
enchentes, definindo
todas as ações a
serem tomadas pela
defesa civil.
2.3 Realização de
palestras e
comunicação junto
aos munícipes.

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/
RESPONSÁVEL
PROJETO

2

3

Fonte: INCIBRA.2020.
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6.1. PROGRAMA DE MELHORIA NA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM
E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
 Justificativa:
O planejamento dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais também é
foco do PMSB, a partir da indicação de ações que proporcionem uma recuperação e
ampliação do sistema já existente, implantação de novos elementos de micro e
macrodrenagem, prevenção e organização da drenagem e manejo de água pluvial no
município.
Conforme diagnosticado e apresentado no Produto C – Diagnóstico TécnicoParticipativo, o município de São Miguel do Gostoso apresenta, infraestrutura de Manejo
de Águas Pluviais distribuída nos dispositivos de drenagem urbana (microdrenagem)
porém esses dispositivos não são oriundos de estudos ou projetos específicos de drenagem
urbana. O município também conta com a drenagem natural. Essas soluções são
insuficientes para o manejo das águas pluviais que incidem no município ocasionando
problemas, contribuindo, em alguns casos, com a drenagem irregular e o assoreamento
dos

corpos

d’água

próximos,

além

de

alguns

problemas

pontuais

de

alagamento/empoçamento quando em períodos de chuvas intensas.
Tendo em vista o desenvolvimento que o município pode alcançar em razão das
melhorias sanitárias, é necessário o estabelecimento de um programa com o objetivo de
melhorar a gestão e os serviços de drenagem pluvial em São Miguel do Gostoso.
Através do Programa de Melhoria na Gestão dos Serviços de Drenagem Pluvial,
têm-se a implantação de medidas de manutenção corretiva e preventiva dos pontos de
alagamento, bem como registro deste tipo de ocorrência, servindo de subsídio para
posteriores projetos a serem elaborados relativos ao tema. Além disso, têm-se o cadastro
do sistema existente em base de dados georreferenciada. Prevê-se neste programa a
elaboração de um projeto a nível executivo para toda a drenagem no município e a
execução das obras previstas em projeto.
Sob esta concepção, este programa foi dividido em cinco projetos e suas respectivas
ações:
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6.1.1. Projeto 01 – PMGSD: Combate aos pontos de alagamento
As ações propostas nesse projeto tanto para a Zona Urbana quanto para a Zona
Rural são:


Manutenção preventiva e corretiva dos pontos de alagamento;



Implantação de banco de dados para registro dos pontos de alagamento.

6.1.2. Projeto 02 – PMGSD: Melhoria Da Gestão e Dos Serviços de Drenagem e
Manejo de Águas Pluviais
As ações propostas nesse projeto, tanto para a Zona Urbana quando para a Zona
Rural são:


Criação de banco de dados com informações de todo o sistema;



Cadastro do sistema existente em base de dados georreferenciada.

6.1.3. Projeto 03 – PMGSD: Sistema de Drenagem Urbana de Águas Pluviais
O Projeto de Drenagem Urbana para o município deverá ser elaborado consoante
toda a legislação municipal e as diretrizes aqui estabelecidas no Plano Municipal de
Saneamento Básico. O projeto deverá abranger toda a Zona Urbana e possíveis áreas de
expansão e deverá ser elaborado de acordo com o Plano Diretor do município. Deverá
conter um diagnóstico do sistema de drenagem existente, sendo aproveitadas as
infraestruturas existentes e recupera-las, caso necessário.
As ações propostas nesse projeto são:


Elaboração de Projeto Básico e Executivo para adequação da Drenagem
Pluvial, prevendo possíveis áreas de expansão de acordo com o Plano
Diretor e sua possível revisão, que deverá conter os seguintes itens:
o Estudos Geotécnicos e Hidrogeológicos;
o Estudos Topográficos;
o Estudos de concepção
o Projeto Básico;
o Projeto Executivo;
o Planilhas de Quantitativos e Orçamento executivo;
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o Cronograma Físico-Financeiro;
o Especificações Técnicas dos Serviços.


Execução, de acordo com o projeto, das obras de drenagem previstas



Promoção da manutenção nas Infraestruturas existentes.

6.1.4. Projeto 04 – PMGSD: Revitalização dos Córregos existentes
As ações propostas neste projeto são:


Planejamento de revitalização/recuperação dos córregos existentes;



Revitalização/recuperação dos córregos existentes no município de
acordo com o projeto elaborado.

6.1.5. Projeto 05 – PMGSD: Extinção das interferências entre o sistema de manejo
de águas pluviais e o sistema de esgotamento sanitário
As ações propostas nesse projeto são:


Criação de legislação e medidas para inibir a ligação de águas pluviais a
rede de esgotamento sanitário;



Criação de legislação e medidas para inibir o lançamento de esgoto a céu
aberto;



Realização, por meio da secretaria, órgão ou empresa responsável, de
fiscalização e ações para extinção dos pontos de lançamento de águas
pluviais na rede de esgoto.

6.1.6. Projeto 03 – PMGSD: Sistema de Drenagem de Águas Pluviais (Zona Rural)
As ações propostas neste projeto são:


Elaboração de Projeto Básico e Executivo para adequação da Drenagem
Pluvial, prevendo possíveis áreas de expansão de acordo com o Plano
Diretor e sua possível revisão;



Execução, de acordo com o projeto, das obras de drenagem previstas;



Promoção da manutenção nas Infraestruturas existentes.

6.1.7. Projeto 04 – PMGSD: Adequação dos acessos às comunidades rurais (Zona
Rural)
As ações previstas nesse projeto são:
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Elaboração de plano de manutenção preventiva e corretiva das passagens
molhadas existentes;



Levantamento dos trechos mais problemáticos nas estradas de acesso



Projeto e execução de melhorias no pavimento dos pontos críticos das
estradas de acesso;



Projeto e execução de plano de adequação das passagens molhadas
existentes;



Levantamento dos pontos onde seja necessária a construção de passagem
molhada;



Construção de acordo com o projeto, das passagens molhadas com os
respectivos dispositivos de drenagem.

6.1.8. Projeto 05 – PMGSD: Extinção das interferências entre o sistema de manejo
de águas pluviais e o sistema de esgotamento sanitário (Zona Rural)
As ações previstas nesse projeto são:


Criação de legislação e medidas para inibir o lançamento de esgoto a céu
aberto;



Criação de legislação e medidas para inibir a destinação de águas pluviais
a solução de esgotamento sanitário adotada;



Realização, por meio da secretaria, órgão ou empresa responsável, de
fiscalização e ações para extinção dos pontos de lançamento de águas
pluviais na rede de esgoto.

6.2. PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSÃO E ASSOREAMENTO (PCEA)
 Justificativa:
A falta de planejamento urbano e territorial adequado faz com que o adensamento
urbano e uso e a ocupação do solo se deem de forma desordenada, o que acarreta diversos
problemas de drenagem irregular, bem como intensifica o assoreamento dos corpos
hídricos. Durante visitas técnicas, foi observado que o município apresenta ausência de
legislações que integrem todo o seu território, relacionadas ao uso e ocupação do solo e a
drenagem para implantação de novos loteamentos, o que pode comprometer a dinâmica
de drenagem do município devido a alterações na conformação topográfica do leito destes
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cursos d’água. Assim, neste programa é proposta a recuperação e revitalização das áreas
ribeirinhas, bem como da mata ciliar dos leitos dos corpos hídricos.
6.2.1. Projeto 01 – PCEA: Recuperação de áreas ribeiras e das matas ciliares ao
longo dos cursos d’água naturais
As ações propostas neste projeto tanto para a Zona Urbana quanto para a Zona Rural
do município são:


Elaborar legislação municipal sobre prevenção e controle de erosão;



Levantamento das áreas ribeiras e de matas ciliares ao longo de cursos
d’águas naturais;



Elaboração de projeto de recuperação e revitalização de áreas ribeiras e
das matas ciliares ao longo de cursos d’águas naturais;



Execução das obras do projeto de recuperação e revitalização de áreas
ribeiras e das matas ciliares ao longo de cursos d’águas naturais;



Fiscalizar e fazer cumprir as diretrizes das legislações federais e estaduais
referentes à manutenção das faixas ciliares em córregos, rios e nascentes;



Capacitação de equipe técnica da Prefeitura Municipal em relação aos
processos erosivos;



Manutenção da cobertura vegetal do solo;



Implantar sistema de proteção do solo com coberturas artificiais.

6.3. PROGRAMA DE MELHORIA ORGANIZACIONAL E GERENCIAL
(PMOG)
 Justificativa:
O Plano Diretor possui a função de ordenar as futuras ações políticas por um
determinado período, com intuito de garantir o desenvolvimento harmonioso das cidades
em relação a sua expansão, uso e ocupação do solo, habitação, saneamento ambiental,
estrutura viária, planejamento urbano, meio ambiente, etc. Dentre estas características,
destaca-se a relação entre Drenagem, Meio Ambiente e Adensamento Urbano, questão
esta que possui grande importância e deve ser planejada juntamente com todas as outras
questões, de maneira compatível e sustentável. O município de São Miguel do Gostoso
apresenta Plano Diretor Municipal, porém este demonstra certa fragilidade em sua

151

PRODUTO E: PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

abrangência acerca do tema drenagem, fato que evidencia a necessidade de revisão.
Acompanhado da revisão deste documento, devem ser promovidas medidas de
fiscalização sobre as diretrizes do planejamento urbano, assim como de outras políticas
públicas existentes.
6.3.1. Projeto 01 – PMOG: Fiscalização sobre as diretrizes das políticas públicas de
planejamento urbano existente
As ações propostas nesse projeto tanto para a Zona Urbana quanto para a Zona
Rural do município são:


Monitoramento e fiscalização quanto ao cumprimento das diretrizes de
planejamento urbano;



Elaborar legislação de uso do solo para fins agropecuários;



Fiscalizar a aplicação das leis sobre uso do solo;



Criação de legislação específica que estabeleça as diretrizes para o
manejo e descarte de resíduos de todos os tipos no município de modo a
evitar o uso de encostas como bota-fora e a desobstrução de estradas e de
dispositivos de drenagem;



Fiscalização e monitoramento do lançamento indevido de resíduos em
áreas de encostas, áreas de corpos hídricos e de dispositivos de drenagem;

6.3.2. Projeto 02 – PMOG: Reativação Defesa Civil
As ações propostas nesse projeto, tanto para a Zona Urbana quanto para a Zona
Rural do município são:


Capacitação da equipe técnica;



Definir no plano contingência medidas a serem tomadas em situações
emergenciais, como enchentes, definindo todas as ações a serem tomadas
pela defesa civil;



Realização de palestras e comunicação junto aos munícipes.
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APRESENTAÇÃO
Este documento constitui a EMISSÃO INICIAL do Produto F – Plano de
Execução, produto que compõe o Plano Municipal de Saneamento Básico do município
de São Miguel do Gostoso, localizado no estado do Rio Grande do Norte, referente ao
Contrato nº 032/2018, celebrado entre o Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande
do Norte (COPIRN) e a Empresa INCIBRA - Inovação Civil Brasileira Projetos e
Serviços Técnicos Ltda.
De acordo com o referido contrato, são destacados a seguir os produtos a serem
elaborados:












Produto A – Cópia do ato público do Poder Executivo (Decreto ou
Portaria, por exemplo), com definição dos membros dos comitês;
Produto B – Plano de mobilização social;
Produto C – Relatório do diagnóstico técnico-participativo;
Produto D – Relatório da prospectiva e planejamento estratégico;
Produto E – Relatório dos programas, projetos e ações;
Produto F – Plano de execução;
Produto G – Minuta de projeto de Lei do Plano Municipal de
Saneamento Básico;
Produto H – Relatório sobre os indicadores de desempenho do Plano
Municipal de Saneamento Básico;
Produto I – Sistema de informações para auxílio à tomada de decisão;
Produto J – Relatório mensal simplificado do andamento das atividades
desenvolvidas;
Produto K – Relatório final do Plano Municipal de Saneamento Básico.

O presente Plano de Execução (Produto F) é um dos produtos que compõe o Plano
Municipal de Saneamento Básico (PMSB), no qual são efetivamente elaboradas as
estratégias de atuação para melhoria das condições dos serviços de saneamento básico,
objetivando, principalmente, a universalização destes.
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1.

INTRODUÇÃO
A Lei Nº 11.445/2007 estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico

e determina que a prestação de tais serviços deva ser realizada com base em diversos
princípios e, dentre eles, a universalização do acesso ao saneamento básico.
Nesse contexto, também institui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB),
que tem como objetivo geral efetuar o planejamento necessário para estruturar e
operacionalizar a universalização dos serviços de saneamento básico, com qualidade,
equidade e continuidade, conforme os requisitos da Política Nacional de Saneamento
Básico.
O Plano Municipal de Saneamento Básico de São Miguel do Gostoso contemplará
um horizonte de 20 (vinte) anos de planejamento, sendo a área de abrangência todo o
território municipal, envolvendo suas áreas urbana e rural e abrangendo os quatro eixos
do Saneamento Básico.
O Plano Municipal de Saneamento Básico do município de São Miguel do Gostoso
está sendo desenvolvido seguindo as diretrizes estabelecidas na Lei Federal nº 11.445/07
e o Termo de Referência da FUNASA e será apresentado para discussão e aprovação do
Município.
Após a elaboração das etapas de Prospectiva e Planejamento Estratégico e os
Programas, projetos e ações, produtos estes que apontaram as diversas faces do
saneamento básico local e levantaram os dados necessários para que se tornasse possível
uma análise técnica das estratégias a serem traçadas para o município, tem-se a elaboração
do Produto F – Plano de Execução.
O Plano de Execução constitui o produto final da elaboração de um prognóstico do
município para o setor de saneamento, etapa esta onde serão traçadas as estratégias de
atuação para a melhoria das condições dos serviços de saneamento, buscando, num
horizonte temporal, a universalização dos serviços públicos oferecidos à população.
Este produto constitui uma ferramenta essencial do PMSB uma vez possibilita ao
município o conhecimento do caminho a ser seguido para a execução dos Programas,
Projetos e Ações (Produto E) estabelecidos para o município, onde foram consideradas a
demanda e as especificidades locais.
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O município de São Miguel do Gostoso possui um Plano Plurianual (PPA) com
período e vigência entre 2018 e 2021, no qual são apresentados programas e ações
voltados ao saneamento básico, para os quais são estabelecidas as metas da administração
pública municipal, e são os valores a serem destinados a cada ano.
A articulação das ferramentas e mecanismos legais existentes no município que
tratam sobre saneamento básico possibilita melhores resultados das políticas públicas,
promovendo assim melhorias na saúde, educação, bem-estar, socioeconômicas, meio
ambiente, entre outros. Nesse sentido, para a definição das estratégias de atuação traçadas
para melhoria das condições dos serviços de saneamento básico no município foi levado
em consideração os programas e ações previstas no PPA de São Miguel do Gostoso.
É importante destacar a necessidade de consideração desde Produto F – Plano de
Execução durante a elaboração e execução dos projetos e ações propostas no Programa
de Desenvolvimento Institucional, contido no Produto E, a fim de garantir que os recursos
a serem buscados serão suficientes para atender a demanda municipal e, assim, assegurar
a eficiência e eficácia dos projetos executados.
Sendo assim, neste relatório serão apresentadas as estimativas de custo e as metas
de execução dos programas, projetos e ações. Além disso, serão apresentados os possíveis
agentes financiadores para tais programas, projetos e ações e os responsáveis pela
execução dos mesmos.
A motivação do presente trabalho decorre do contrato de número 032/2018, do
Consórcio Público do RN – COPIRN, sendo o objeto deste contrato, a Prestação de
Serviços Especializados que entre si celebram COPIRN e a empresa INCIBRA, tendo a
data de assinatura de Ordem de Serviço (OS) no dia 10 de setembro de 2018. Os recursos
financeiros são oriundos de convênio firmado entre o município e a Funasa.
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2. METODOLOGIA
Nesta fase, realiza-se a priorização das áreas críticas para a sustentabilidade
ambiental e sanitária do município, identificadas com base nas informações obtidas nas
fases anteriores.
O exercício de priorização utiliza os estudos de base na aplicação de quatro
critérios, são eles: a avaliação por parte dos cidadãos, a importância ou impacto
econômico de cada tema, a relação do tema com os problemas de saúde pública e
ambiental (mitigação e adaptação), e a inter-relação desse tema com outros setores
(procurando as respostas mais integrais).
1. Critério opinião pública: a avaliação do tema de acordo com a importância do
mesmo para os cidadãos, e aspirações destes expressadas durante os eventos de
mobilização e participação social.
2. Critério impacto econômico: a avaliação do tema de acordo com os benefícios
socioeconômicos resultantes da resolução do problema.
3. Critério saúde pública e ambiental: a avaliação baseada no nível de atendimento
às resoluções propostas para os problemas existentes no município relativos a saúde
pública e sanitária.
4. Critério multissetorial/técnico: a avaliação por parte dos especialistas no que se
refere aos efeitos multissetoriais da intervenção, favorecendo as intervenções que tenham
um efeito maior e que contribuam mais para a implementação da visão da integralidade
do desenvolvimento sustentável proposto pelo PMSB. Este filtro procura entender que
efeitos os desafios identificados exercerão em vários setores e antecipar os impactos das
intervenções que são definidas como prioritárias. Como exemplo dessa análise, podemos
citar a gestão deficiente dos resíduos sólidos de uma cidade; esta situação pode resultar
no uso inadequado dos corpos hídricos (se são usados como depósitos de resíduos sólidos
e águas residuais), o que, por sua vez, gera impactos negativos, tais como a
obstrução/congestão da infraestrutura existente, a contaminação da água e do ar, a
proliferação de pragas e os riscos consequentes para a saúde dos cidadãos.
A programação da implantação dos programas, projetos e ações foi desenvolvida
considerando as seguintes metas em horizontes temporais distintos:
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Imediatos ou emergenciais: até 3 anos;



Curto Prazo – entre 4 a 8 anos;



Médio Prazo – entre 9 a 12 anos;



Longo Prazo – entre 13 e 20 anos.

A estimativa de custos para ações e projetos deste programa foi realizada utilizandose como base banco de preços do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil – SINAPI, do Sistema de Orçamento de Obras do Sergipe – ORSE, de
companhias de saneamento, como Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte
– CAERN e com base na experiência da empresa INCIBRA – Inovação Civil Brasileira
na elaboração de projetos de engenharia na área. Além disso, foram utilizados preços de
editais e processos licitatórios existentes, com o mesmo escopo e abrangência das ações
previstas neste plano, bem como de programas, projetos e ações disponibilizados no
Portal da Transparência (Controladoria Geral da União).
Deu-se prioridade aos custos de projetos e ações com características similares aos
previstos para o município de São Miguel do Gostoso-RN bem como em municípios com
características socioeconômicas semelhantes aos da realidade municipal e de agentes
financiadores em comum, com a FUNASA – Fundação Nacional de Saúde, por exemplo.
É importante observar que os custos utilizados para ações relativas à execução de
obras tratam-se de estimativas. Estes valores devem ser revisados juntamente com o
PMSB e refletir os orçamentos executivos previstos na elaboração dos projetos anteriores
a execução das obras, também previstos neste Plano.
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4. FONTES DE FINANCIAMENTO
A Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso – RN, diante das altas
demandas por recursos financeiros para o desenvolvimento de programas, projetos e
ações relacionados ao PMSB, deverá buscar fontes de financiamento com o objetivo de
possibilitar a sua concretização. As fontes de financiamento podem ser divididas em duas
modalidades: reembolsáveis e não reembolsáveis.
Os serviços de saneamento básico são providos por 27 companhias estaduais, que
controlam a maior parte das operações no setor, com base em contratos de concessão dos
serviços com mais de 4.000 municípios brasileiros. Nos demais municípios, os serviços
são operados por autarquias e órgãos municipais.
Diante deste cenário, têm-se um expressivo volume de recursos necessários à
produção de serviços de infraestrutura urbana voltadas para os serviços de saneamento e
o número de Estados e municípios brasileiros capazes de implementar políticas efetivas
de saneamento sem aportes federais é reduzido. O papel do governo federal como
financiador lhe confere recursos institucionais para coordenar as escolhas dos governos
locais.
Os recursos de terceiros destinados ao Saneamento Básico, no domínio do
mercado interno de recursos financeiros, em sua maior parte, originam-se dos recursos
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), aportes do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Ministério da Saúde, através da
FUNASA - Fundação Nacional de Saúde (para municípios com população inferior a 50
mil habitantes), Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério do Meio Ambiente,
entre outros.
Este relatório apresenta um levantamento das principais fontes de recursos
financeiros, por meio de convênios e/ou financiamentos, em esfera federal e estadual.
Este instrumento permite que o município, de maneira isolada ou combinada, utilize as
modalidades para captação de recursos financeiros supracitadas.
A seguir serão apresentadas sugestões de fontes de financiamento divididas por
modalidade para desenvolvimento das ações necessárias no âmbito do Plano Municipal
de Saneamento Básico.
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4.1. FONTES DE FINANCIAMENTO NÃO REEMBOLSÁVEIS
Tem-se a seguir os principais agentes de financiamento não reembolsável e uma
breve descrição dos mesmos. Dentre as fontes de financiamento não reembolsáveis,
destaca-se a FUNASA – Fundação Nacional de Saúde, como principal agente financiador
dos programas, projetos e ações previstos para o município de São Miguel do Gostoso.
4.1.1.

Fundação Nacional de Saúde (FUNASA)

Os recursos alocados pelo orçamento geral da união para a FUNASA aplicar nos
setores de abastecimento de água e esgotamento sanitário, se destinam, prioritariamente,
aos municípios com menos de 50 mil habitantes (censo do IBGE-2010). No que tange ao
saneamento nestes municípios, a FUNASA conta com as seguintes ações passíveis de
financiamento e os respectivos critérios de priorização na definição das propostas dos
municípios:


Construção e ampliação de sistemas de abastecimento de água para controle
de agravos
o Critérios de priorização:

a) Municípios que contam com projetos básicos de engenharia devidamente
elaborados e com plena condição de viabilização da obra;
b) Municípios que contam com gestão estruturada em serviços públicos de
saneamento básico com entidade ou órgão especializado (autarquia, empresa
pública, sociedade de economia mista, consórcio público) e concessão regularizada,
nos casos em que couber;
c) Complementação de empreendimentos inseridos na primeira fase do Programa de
Aceleração do Crescimento - PAC 1;
d) Empreendimentos que promovam a universalização dos serviços de abastecimento
de água;
e) Municípios com elevado risco de transmissão de doenças relacionadas à falta ou
inadequação das condições de saneamento, em especial, esquistossomose, tracoma
e dengue, conforme classificação do Ministério da Saúde;
f) Municípios com os menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH);
g) Municípios com os menores índices de cobertura dos serviços de abastecimento de
água;
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h) Municípios com as maiores taxas de mortalidade infantil (TMI), segundo dados do
Ministério da Saúde;
i) Municípios inseridos nos Bolsões de Pobreza identificados pelo Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome/MDS;
j) Municípios que possuam Plano Municipal de Saneamento, elaborado ou em
elaboração, nos moldes da Lei Nº 11.445/2007;
k) Municípios com dados atualizados no Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento-SNIS/2009.


Construção e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário para controle
de agravos
o Critérios de priorização

a) Municípios que contam com projetos básicos de engenharia devidamente
elaborados e com plena condição de viabilização da obra;
b) Municípios que contam com gestão estruturada em serviços públicos de
saneamento básico com entidade ou órgão especializado (autarquia, empresa
pública, sociedade de economia mista, consórcio público) e concessão
regularizada, nos casos em que couber;
c) Complementação de empreendimentos inseridos na primeira fase do Programa de
Aceleração do Crescimento - PAC 1;
d) Empreendimentos que promovam a universalização de coleta e tratamento de
esgotos sanitários urbanos;
e) Municípios com elevado risco de transmissão de doenças relacionadas à falta ou
inadequação das condições de saneamento, em especial, esquistossomose,
tracoma e Dengue, conforme classificação do Ministério da Saúde;
f) Municípios com os menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH);
g) Municípios com os menores índices de cobertura dos serviços de esgotamento
sanitário;
h) Municípios com as maiores taxas de mortalidade infantil (TMI), segundo dados
do Ministério da Saúde;
i) Municípios inseridos nos Bolsões de Pobreza identificados pelo Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome/MDS;
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j) Municípios que possuam Plano Municipal de Saneamento, elaborado ou em
elaboração, nos moldes da Lei Nº 11.445/2007;
k) Municípios com dados atualizados no Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento-SNIS/2009.


Implantação e ampliação ou melhoria de sistemas de tratamento e destinação
final de resíduos sólidos para controle de agravos
o Critérios de priorização:

a) Que sejam integrantes de Consórcio Público de Saneamento, criado de acordo
com os dispositivos da Lei Nº 11.107/05, constituído com a finalidade de realizar
a prestação dos serviços públicos de coleta, transporte, tratamento e disposição
final de resíduos sólidos urbanos e de limpeza pública ou de apoio e suporte
técnico a prestação de tais serviços. Também serão priorizados os municípios que
tenham subscrito o Protocolo de Intenções para a criação do Consórcio Público
de Saneamento, em conformidade com a Lei Nº 11.107/05, cuja aprovação para a
constituição do Consórcio esteja em andamento e desde que atenda as finalidades
mencionadas anteriormente.
b) Municípios que contam com gestão estruturada em órgão especializado para a
prestação dos serviços devidamente comprovada (departamento, autarquia
municipal, empresa pública, sociedade de economia mista, consórcio público);
c) Municípios com os maiores índices de infestação predial por Aedes aegypti, vetor
transmissor da Dengue;
d) Municípios com os menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH);
e) Municípios que possuam cobrança regular dos serviços de manejo de resíduos
sólidos;
f) Municípios com as maiores taxas de mortalidade infantil (TMI), segundo dados
do Ministério da Saúde;
g) Municípios com maior percentual de domicílios particulares com rendimento
nominal mensal domiciliar per capita de 1 a 70 reais em relação ao total da
população, conforme dados do IBGE/Censo 2010.
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h) Municípios que tenham implantado a coleta seletiva com a participação de
cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda.
i)

Municípios que possuam Plano Municipal de Saneamento, elaborado nos moldes
da Lei Nº 11.445/2007.

j) Municípios que possuam Plano Diretor elaborado nos moldes da lei 10.257, de 10
de julho de 2001.
k) Os Proponentes que possuam Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos elaborado, no caso de município, ou Plano Estadual de Resíduos Sólidos
elaborado, no caso de Governo Estadual, conforme determinado nos artigos 16,
18 e 55 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, respeitando o conteúdo mínimo
previsto nos artigos 17 e 19 da mesma lei.


Implantação de melhorias sanitárias domiciliares para controle de agravos
o Critérios de priorização:

a) Municípios que contam com projetos básicos de engenharia devidamente
elaborados e com plena condição de viabilização da obra;
b) Municípios que contam com gestão estruturada em serviços públicos de
saneamento básico com entidade ou órgão especializado (autarquia, empresa
pública, sociedade de economia mista, consórcio público) e concessão
regularizada, nos casos em que couber;
c) Complementação de empreendimentos inseridos na primeira fase do Programa de
Aceleração do Crescimento - PAC 1;
d) Empreendimentos que promovam a universalização de coleta e tratamento de
esgotos sanitários urbanos;
e) Municípios com elevado risco de transmissão de doenças relacionadas à falta ou
inadequação das condições de saneamento, em especial, esquistossomose,
tracoma e Dengue, conforme classificação do Ministério da Saúde;
f) Municípios com os menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH);
g) Municípios com os menores índices de cobertura dos serviços de esgotamento
sanitário;
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h) Municípios com as maiores taxas de mortalidade infantil (TMI), segundo dados
do Ministério da Saúde;
i) Municípios inseridos nos Bolsões de Pobreza identificados pelo Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome/MDS;
j) Municípios que possuam Plano Municipal de Saneamento, elaborado ou em
elaboração, nos moldes da Lei Nº 11.445/2007;
k) Municípios com dados atualizados no Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento-SNIS/2009.
4.1.2.

Banco Nacional de Desenvolvimento

O BNDES possui o Fundo Social voltado a recursos financeiros não
reembolsáveis, o qual é constituído com parte dos lucros anuais do Banco e tem como
objetivo apoiar projetos de caráter social nas áreas de geração de emprego e renda,
serviços urbanos, saúde, educação e desportos, justiça, meio ambiente e outras vinculadas
ao desenvolvimento regional e social.
Os recursos do Fundo Social são destinados a investimentos fixos, que incluem a
aquisição de máquinas e equipamentos importados (sem similar nacional no mercado
interno) e de máquinas e equipamentos usados, a capacitação da mão de obra, o capital
de giro e as despesas pré-operacionais.
Existem três modalidades de operação, sendo elas a seleção pública, premiação e
apoio continuado. O apoio continuado consiste no apoio permanente a projetos, com foco
na inclusão social, de acordo com regras e condições operacionais preestabelecidas e tem
como objetivos fundamentais:


Apoiar projetos de geração de emprego e renda para entidades que não possuam
capacidade de endividamento, mediante interveniência de parceiros estratégicos;



Apoiar, de forma complementar, as fontes de um projeto reembolsável, nos casos
previstos em programas de apoio financeiro do BNDES ou formalizados pelo
BNDES por meio de instrumentos de cooperação;



Apoiar, de forma complementar, investimentos não reembolsáveis de geração de
emprego e renda, dos governos federal, estadual, distrital ou municipal, limitado
este último a capitais e a municípios com mais de 500 mil habitantes conforme
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informações disponibilizadas pelo IBGE, ou de instituição de direito privado sem
fins lucrativos, desde que vinculada a uma iniciativa do Poder Público;


Apoiar projetos de desenvolvimento institucional orientado, direta ou
indiretamente, para instituições de microcrédito produtivo.
Além desses objetivos, o Fundo Social do BNDES também pode ser utilizado

como apoio a investimentos de cunho ambiental e de caráter social nas áreas de saúde,
educação e justiça e investimentos que se situem no entorno dos grandes projetos
financiados pelo BNDES e se que insiram na diretriz estratégica de apoio do Banco ao
respectivo entorno.
Os clientes do fundo podem ser pessoas jurídicas de direito público interno e
pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos. A participação máxima
do BNDES é de até 100% dos itens financiáveis.
4.1.3.

Fundo Nacional de Meio Ambiente

Entre as fontes de recursos disponibilizadas pelo Ministério do Meio Ambiente,
cita-se como de grande importância para os serviços relacionados ao Saneamento Básico
o Fundo Nacional de Meio Ambiente (FNMA). O FNMA foi criado a partir da publicação
da Lei Federal nº 7.797, de 10 de julho de 1989, a qual concede recursos para ações que
possam contribuir com a efetivação da Política Nacional de Meio Ambiente.
As ações do Fundo estão distribuídas conforme os núcleos temáticos: água e
florestas, conservação e manejo da biodiversidade, sociedades sustentáveis, qualidade
ambiental, gestão e pesquisa compartilhada e planejamento e gestão territorial.
O apoio do fundo aos projetos pode ser mediante duas modalidades, sendo a
primeira delas a Demanda Espontânea, através da qual os projetos podem ser
apresentados em determinados períodos do ano, conforme os temas definidos pelo
Conselho Deliberativo do FNMA, sendo divulgado mediante chamas públicas; Já o
segundo diz respeito à Demanda Induzida através da qual os projetos são apresentados
em resposta a convocações específicas ou outras formas de indução, com prazos
definidos, atribuindo prioridade a um tema ou uma região do país.
O público alvo do fundo inclui as instituições públicas de administração direta e
indireta, seja de nível federal, estadual ou municipal, as instituições privadas nacionais
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sem fins lucrativos, que possuam cadastro no Cadastro Nacional de Entidades
Ambientalistas (CNEA) e atuarem em área do meio ambiente.
Cada uma das instituições pode apresentar anualmente um projeto na modalidade
Demanda Espontânea. O tempo de execução dos projetos é de no máximo 18 meses,
podendo receber o subsídio mínimo de R$ 100.000,00 e o máximo de R$ 300.000,00.
4.2. FONTES DE FINANCIAMENTO REEMBOLSÁVEIS
As principais fontes de financiamento reembolsáveis para os serviços
relacionados ao saneamento básico são o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. A seguir
são citados programas e projetos deste tipo de fonte destinados ao financiamento de
projetos relativos ao saneamento ambiental.
4.2.1.

Projeto Multisetorial Integrado

Os bancos supracitados financiam os Projetos Multisetoriais Integrados, que
consistem em um conjunto de projetos que integram o planejamento e as ações dos
agentes municipais em diversos setores, com o objetivo de solucionar problemas
estruturais de centros urbanos, através da concepção de um modelo alternativo de
tratamento dos problemas sociais para vários tipos de deficiências, entre elas o
saneamento básico.
Conforme informações colhidas no site do BNDES, dentre as características
especiais do Projeto Multissetorial Integrado, podem ser destacadas: a formulação de
soluções integradas, considerando-se as especificidades locais; o desenvolvimento de
processos de participação das comunidades: o gerenciamento; o acompanhamento e
avaliação dos resultados e metas estabelecidas; e a manutenção e sustentabilidade das
transformações promovidas.
Podem participar do projeto pessoas jurídicas de direito público ou privado com
sede e administração no país e empresários individuais.
4.2.2.

Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos

Tem como finalidade apoiar projetos de investimentos, sejam eles públicos ou
privados, destinados à universalização do acesso aos serviços de saneamento básico e à
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recuperação de áreas ambientalmente degradadas, a partir da gestão integrada dos
recursos hídricos e da adoção das bacias hidrográficas como unidade básica de
planejamento.
Essa linha de financiamento custeia investimentos relacionados a abastecimento
de água, esgotamento sanitário, efluentes e resíduos industriais, resíduos sólidos, gestão
de recursos hídricos, recuperação de áreas ambientalmente degradadas, desenvolvimento
institucional, despoluição de bacias e macrodrenagem.
Podem participar dos financiamentos pessoas jurídicas de direito público ou
privado com sede e administração no país e empresário individual.
4.2.3.

Projeto Saneamento Para Todos

O projeto Saneamento para Todos tem como objetivo promover melhorias nas
condições de saúde e qualidade de vida da população através da redução das deficiências
dos serviços que envolvam o abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de
resíduos sólidos. As ações promovidas integram as relativas ao saneamento básico de
forma integrada e articulada a outras políticas setoriais.
O Gestor da Aplicação dos recursos é o Ministério de Desenvolvimento Regional
e utiliza receitas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a contrapartida
do solicitante para financiamento dos projetos. O programa destina-se ao setor público,
podendo participar os Estados, municípios, Distrito Federal, concessionárias públicas de
saneamento, consórcios públicos de direito público e empresas públicas não dependentes
destinando-se também ao setor privado.
Os

empreendimentos

financiáveis

compreendem

as

modalidades

de:

Abastecimento de água, Esgotamento sanitário, Saneamento integrado, Desenvolvimento
institucional, Manejo de águas pluviais, Manejo de resíduos sólidos, Manejo de resíduos
da construção e demolição, Preservação e recuperação de mananciais, Estudos e projetos.
Modalidades de interesse ao município compreendem a de Estudos e Projetos, a
qual é destinada a elaboração de planos municipais e regionais de saneamento básico,
estudos de concepção e projetos de empreendimentos voltados ao abastecimento de água
esgotamento sanitário, saneamento integrado, desenvolvimento institucional, manejo de
águas pluviais, manejo de resíduos sólidos.
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4.2.4.
4.2.4.1.

Bancos Internacionais
Banco Mundial

O Banco Mundial tem como missão no Brasil garantir o crescimento sustentável
de longo prazo, proporcionando oportunidades de desenvolvimento para a população. A
partir da Estratégia de Parceria do Banco para os anos compreendidos dentre 2012 a 2015,
foram aprovados U$ 8,8 bilhões em novos empréstimos do BIRD (Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento).
Os pilares estratégicos para o desenvolvimento das ações do banco no país
compreendem: o fortalecimento dos investimentos público e privado, melhoria da
prestação de serviços as pessoas mais carentes; o fortalecimento do desenvolvimento
regional e territorial, o apoio à gestão eficaz dos recursos naturais e do meio-ambiente. O
foco principal dos investimentos foram às entidades subnacionais (estados e grandes
municípios) e o Nordeste brasileiro, a região mais pobre do país.
Um exemplo de projetos financiados pelo Banco é o Projeto de Apoio ao
crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental
do Estado do Ceará. Consiste em uma operação de crédito com o Banco Mundial, tendo
como base o foco em resultados, para apoiar o projeto através do Programa para
Resultados (PforR).
O objetivo deste projeto é garantir a continuidade dos investimentos em áreas
estratégicas do Estado com o intuito de promover um crescimento econômico que
privilegie a inclusão social e seja ambientalmente sustentável.
O Projeto PforR é multisetorial e envolve 21 órgãos do Estado, associando: o
apoio a programas já existentes no Plano Plurianual (PPA); Projetos de Assistência
Técnica, para o fortalecimento da gestão do setor público; Indicadores acordados como
condicionantes para os desembolsos do empréstimo
4.2.4.2.

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)

O Banco Interamericano de Desenvolvimento financia diversos projetos, muitos
deles voltados ao saneamento ambiental nos países, estados e municípios. Apresenta foco
em agências subnacionais, com suas ações orientadas em questões como a cooperação e
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integração regional, respeito pela biodiversidade, e esforços para reduzir as desigualdades
econômicas regionais, com ênfase nas regiões Norte e Nordeste do país.
Um exemplo de programa desenvolvido no Brasil pelo BID é o Prodetur, no
estado do Sergipe, programa destinado ao desenvolvimento do turismo no estado, que
financiou cerca de U$ 60 milhões para o setor. O programa faz parte do Programa de
Desenvolvimento do Turismo do Brasil (Prodetur Nacional).
Como exemplo de projetos financiados pelo BID em outros países, pode-se citar
o Programa Água e Saneamento desenvolvido no Paraguai, que consiste em um programa
que proporciona o maior acesso a serviços de saneamento no país. O programa promove
melhorias ao padrão de vida principalmente de comunidades indígenas e rurais ampliando
a extensão da cobertura de sistemas de saneamento básico, a promoção de sua
sustentabilidade e o desenvolvimento de programa piloto para o manejo de resíduos
sólidos.
Além do Paraguai, o BID conjuntamente com os governos de países, financiaram
projetos no Haiti e Bolívia e estavam programadas ações em projetos no Brasil, Costa
Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Peru, entre outros.
5. DESENVOLVIMENTO POLÍTICO INSTITUCIONAL
A partir dos cenários definidos no Produto E – Programas, Projetos e Ações, de
acordo com a metodologia utilizada, estabeleceu-se o Plano de Execução para realização
dos programas, projetos e ações relacionadas a Estrutura Político Institucional do setor de
Saneamento Básico.
5.1. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
O município atualmente é desprovido de algumas ferramentas legais que
possibilitem a adequação normativa, regulação dos sistemas, desenvolvimento de
ferramentas operacionais e de planejamento.
Através deste programa busca-se elaboração, revisão, instituição e manutenção de
tais ferramentas com o objetivo de permitir o município um crescimento articulado de
modo a explorar de forma sustentável os recursos disponíveis, mas também com o
objetivo de incentivar a participação popular nos programas, projetos e ações
desenvolvidas no município.
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Enfatizando a necessidade de elaboração e/ou reformulação de leis, diretrizes,
códigos e políticas de gestão, bem como a delegação de atividades e a adoção de medidas
relativas à implementação de sistemas, programas, projetos e ações, cumpre buscar a
adoção de instrumentos legais capazes de ser interpretados e operacionalizados de forma
condizente e da melhor maneira pela gestão municipal, cabendo lembrar que o Plano
Municipal de Saneamento Básico passa a dispor de seus próprios instrumentos legais,
quais sejam:
a) Lei da Política Municipal de Saneamento Básico, que estabelece as diretrizes
gerais e a política de atuação no âmbito municipal, institui o Conselho Municipal de
Saneamento Básico, instrumento de controle social; cria o Fundo Municipal de
Saneamento Básico; elenca as providências relativas às questões de regulação e
fiscalização e ao sistema de informações e indicadores de saneamento, bem como
referencia o programa de educação sanitária e ambiental e o plano de contingências e
emergências, além de tratar das demais questões relativas ao meio ambiente e à sanidade
ambiental, posturas e codificações;
b) Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico, tratando-se do instrumento legal
através do qual é formalizado e instituído o Plano Municipal de Saneamento Básico, em
toda a sua amplitude, tornando a gestão municipal, em sua inteireza, apta para a boa
execução do PMSB, em cumprimento das obrigações fixadas em lei.
Assim sendo, entende-se que as questões referentes à estruturação políticoinstitucional do município, pela dimensão e importância de que se revestem, estão, em
sua quase totalidade, contidas na Lei da Política Municipal de Saneamento Básico e para
ela as demais questões identificadas devem ser carreadas, na medida em que seja possível
alinharem-se às diretrizes nacionais do Saneamento Básico, sem prejuízo do município
decidir pela reformulação e/ou elaboração de novos instrumentos.
Portanto, é previsto neste programa a instituição da Lei da Política Municipal de
Saneamento Básico e instituição da Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico. Com
base na importância que as leis, planos, políticas e códigos municipais têm para o
desenvolvimento de um município, foi dado como meta de execução imediata.

.
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A partir dos Programas, Projetos e Ações, tem-se o seguinte quadro contendo o custo estimativo do Programa de Desenvolvimento Institucional
(PDI) e de suas ações, bem como possíveis fontes de financiamento, meta de execução, responsáveis pela execução e possíveis parcerias.

Quadro 1: Plano de Execução - Político Insititucional

ROGRAMA

PROJETOS

AÇÕES

CUSTO
ESTIMADO
DA ÇÃO

Programa de
Desenvolvimen
to Institucional
(PDI)

01. Adequação da
Estrutura Jurídico –
Institucional e
Administrativa do
Saneamento Básico

1.1 Instituição da Lei da Política
Municipal de Saneamento Básico.

-

1.2 Instituição da Lei do Plano
Municipal de Saneamento Básico.

-

CUSTO
ESTIMADO
DO
PROGRAMA

FONTE DE
FINANCIA
MENTO

-

AGENTE
RESPONSÁV
META DE
EL PELA
EXECUÇÃO
EXECUÇÃO
DA AÇÃO
DO
PROGRAMA
Câmara
Imediato
Municipal

-

Imediato

Câmara
Municipal

PARCERI
AS

Prefeitura
Municipal
Prefeitura
Municipal

Fonte: Incibra (2020).
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6. INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Diante dos cenários acentuados no Produto E – Programas, Projetos e Ações, de
acordo com a metodologia utilizada, estabeleceu-se o Plano de Execução para realização
dos programas, projetos e ações no setor de Abastecimento de Água no município de São
Miguel do Gostoso/RN.
As estimativas de custos para ações e projetos dos Programas que compreendem a
Infraestrutura de Abastecimento de Água foram elaboradas através dos bancos de preços
do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, do
Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe – ORSE, e com base na experiência da
empresa INCIBRA – Inovação Civil Brasileira na elaboração de projetos de engenharia
na área. Além disso, foram utilizados preços de editais e processos licitatórios existentes,
com o mesmo escopo e abrangência das ações previstas neste plano, bem como de
programas, projetos e ações disponibilizados no Portal da Transparência (Controladoria
Geral da União). Deu-se prioridade aos custos de projetos e ações com características
similares aos previstos para o município de São Miguel do Gostoso, mas também em
municípios com características socioeconômicas semelhantes aos da realidade municipal
e de agentes financiadores em comum, como a FUNASA – Fundação Nacional de Saúde
e o Ministério do Desenvolvimento Regional.
Destaca-se que os custos utilizados para ações relativas à execução de obras se
tratam de estimativas. Estes valores devem ser revisados juntamente com o PMSB e
refletir os orçamentos executivos previstos na elaboração dos projetos anteriores a
execução das obras, também previstos neste Plano.
A partir dos Programas, Projetos e Ações, têm-se nos itens seguintes quadros
contendo os seus custos, bem como possíveis fontes de financiamento, meta de execução,
responsáveis pela execução e possíveis parcerias. Ao final da apresentação dos quadros
para todos os eixos do saneamento básico, têm-se uma memória de cálculo simplificada
e fontes que subsidiaram as estimativas apresentadas.
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6.1 PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS (PAT)
A infraestrutura do Sistema de Abastecimento de Água atual do município abrange
uma maior parcela da Zona Urbana de São Miguel do Gostoso. Mas também, apresenta
pouca abrangência de sistemas adutores na Zona Rural, a qual apenas compreende as
comunidades rurais Arizona, Baixinha França e Novo Horizonte. Entretanto, o retrato da
falta de acesso a água das redes de distribuição é comum em ambas localidades.
Diante de um cenário agravante na maioria das comunidades rurais, a população é
condicionada a buscar sistemas alternativos de abastecimento de água, mesmo com as
estruturas precárias e baixa qualidade da água.
Ainda na Zona Urbana, foi constatado que o volume de reservação é insuficiente,
que também ocasiona a baixa pressão e regularidade no fornecimento de água.
Através desse Programa, busca-se a universalização do serviço de Abastecimento
de Água potável, com objetivo de atender a 100% da população da Zona Urbana e Zona
Rural, compreendendo uma demanda futura no horizonte de 20 anos. Nesse sentido,
foram previstas a ampliação, melhorias e execução de novos sistemas, além das
adequações no diz respeito ao volume de reservação.
Para a ação “Elaboração de estudo técnico e econômico para avaliação da estrutura
e demanda do reservatório já existente” o custo aqui apresentado foi estimado com base
em licitações presentes no Portal da Transparência. Esse valor foi orçado englobando
tanto a Zona Urbana quanto a Zona Rural do Município.
Ressalta-se que Zona Rural do Município, para as ações “Execução das obras de
ampliação, modernização e melhorias do sistema de captação e bombeamento de acordo
com projeto”, “Implantação de medidas para promover a operação de bombas com
sistema reserva”, “Instalação de proteção nos poços, de acordo com a NBR 12.244”
aplicou-se um reajuste de 25% no valor orçado visto que não há um levantamento com o
número exato da quantidade de poços existentes na Zona Rural.
Outra consideração feita para essa zona se deu devido ao fato de que também não
haviam formas de orçar as ações “Cadastro da rede existente em formato digital e em base
dados georreferenciada”, “Projeto Executivo de ampliação e modernização dos sistemas
de distribuição”, “Execução das obras de ampliação e modernização dos sistemas de
distribuição” devido as características e particularidades de cada uma das comunidades
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rurais. Com isso, considerou-se um valor referente à 10% do valor aplicado na Zona
Urbana para as mesmas ações.
6.2 PROGRAMA DE CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS (PCRD)
Um fator que influencia diretamente na oferta de água são as perdas identificadas
no sistema. Atualmente, estas perdas chegam a uma média anual de aproximadamente
50% no Rio Grande do Norte. Em São Miguel do Gostoso, se constatou a existência de
vazamentos em redes dos Sistemas de Abastecimento de Água. Diante disso, é proposta
a elaboração de ações voltadas à modernização e ampliação das redes, com o objetivo de
reduzir as perdas de água nas infraestruturas já existentes.
6.3 PROGRAMA DE MELHORIA NA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (PMGSAA)
A gestão dos serviços de saneamento básico tem as seguintes funções: planejar,
regular, fiscalizar e prestar serviços da área. Além disso, a gestão deve apontar o controle
social abrangendo todas essas funções.
Por meio desse programa, são garantidas as condições adequadas para a prestação
dos serviços, juntamente com as devidas fiscalizações, através de acompanhamento da
eficiência e regulação dos serviços de abastecimento de água.
6.4 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS MANANCIAIS (PPM)
A proteção e recuperação dos mananciais, de nascentes e fontes d’água são
essenciais para o abastecimento da população, para o bem-estar humano e a manutenção
de toda vida encontrada as margens e no interior de mananciais. Os programas de proteção
também ajudam a evitar problemas como secas e poluição.
Assim, são propostos nesse programa, ações que visem conscientizar a população e tornar
os ambientes protegidos em todas as áreas do município, a partir do estabelecimento de
metas essenciais à conservação dos suprimentos de água doce e recuperação de sistemas
poluídos.
6.5 PROGRAMA DE MELHORIAS SANITPARIAS DOMICILIARES
Esse programa propõe intervenções nos domicílios visando o atendimento das
necessidades básicas de saneamento das famílias, promovendo a instalação de estruturas
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sanitárias mínimas para adequado uso da água, higiene e destinação final dos esgotos
sanitários.
Ressalta-se que cabe ao município realizar um levantamento das comunidades que
precisam passar por tais intervenções. Com isso, no orçamento aqui proposto foi feito um
levantamento de custos para a instalação de apenas uma unidade domiciliar, cabendo ao
município adequar esse valor à quantidade necessária de intervenções.
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Quadro 2 - Plano de Execução – Infraestrutura de Abastecimento de Água – Levando em consideração o atual Sistema de Abastecimento de Água na Zona Urbana

PROGRAMA

AÇÕES

CUSTO ESTIMADO
DA AÇÃO

CUSTO ESTIMADO DO
PROGRAMA

FONTE DE
FINANCIAMENTO

AGENTE
META DE RESPONSÁVEL
META DE
EXECUÇÃO
PELA
EXECUÇÃO
DO
EXECUÇÃO
DA AÇÃO
PROGRAMA
DO
PROGRAMA

PARCERIAS

Atual Sistema de Abastecimento de Água

Programa
Água para
Todos (PAT)

Elaboração do Estudo de
Concepção e Projetos
referentes a ampliação,
melhorias e modernização
do sistema de captação e
bombeamento.

R$ 52.047,24

Funasa

Imediato

Órgãos
Governamentais

Execução das obras de
ampliação, modernização e
melhorias do sistema de
captação e bombeamento de
acordo com projeto.

R$ 520.472,41

Ministério do
Desenvolvimento Regional

Médio Prazo

Órgãos
Governamentais

Implantação de medidas
para promover a operação
de bombas com sistema
reserva.

R$ 62.403,00

Ministério do
Desenvolvimento Regional

Longo Prazo

Elaboração e execução de
um plano de manutenção
preventiva das bombas dos
poços.

R$ 71.121,28

Ministério do
Desenvolvimento Regional

Longo Prazo

Órgãos
Governamentais

SAAE

Médio Prazo

Prefeitura
Municipal

Realização de treinamento
operacional e capacitação
de funcionários
responsáveis pela operação

R$ 17.995,60

R$ 5.966.403,70

IMEDIATO

Serviço
Autônomo de
Águas e
Esgotos –
SAAE e
Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais
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PROGRAMA

AÇÕES

CUSTO ESTIMADO
DA AÇÃO

CUSTO ESTIMADO DO
PROGRAMA

FONTE DE
FINANCIAMENTO

AGENTE
META DE RESPONSÁVEL
META DE
EXECUÇÃO
PELA
EXECUÇÃO
DO
EXECUÇÃO
DA AÇÃO
PROGRAMA
DO
PROGRAMA

PARCERIAS

Atual Sistema de Abastecimento de Água
e manutenção dos sistemas,
continuamente.

Elaboração do Estudo de
concepção e Projeto para
garantir tratamento e
monitoramento de água.

R$ 3.540,39

Funasa

Médio Prazo

Órgãos
Governamentais

Implantação de um sistema
simplificado de tratamento
de água.

R$ 35.403,94

Funasa

Longo Prazo

Órgãos
Governamentais

Aquisição de equipamentos
e instalação de
infraestrutura adequada para
a análise da água.

R$ 331.250,81

Funasa

Longo Prazo

Órgãos
Governamentais

Funasa

Longo Prazo

Órgãos
Governamentais

Ministério do
Desenvolvimento Regional

Imediato

Órgãos
Governamentais

Contratação de técnicos de
laboratório para a realização
R$
R$
do monitoramento contínuo 53.169,96 1.063.399,20
e controle da qualidade da
(ao ano) (em 20 anos)
água.
Elaboração e execução de
Estudo de viabilidade
técnica e Projetos para
garantir outros usos ou
desativação de poços.

R$ 18.588,98
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PROGRAMA

AÇÕES

CUSTO ESTIMADO
DA AÇÃO

CUSTO ESTIMADO DO
PROGRAMA

FONTE DE
FINANCIAMENTO

AGENTE
META DE RESPONSÁVEL
META DE
EXECUÇÃO
PELA
EXECUÇÃO
DO
EXECUÇÃO
DA AÇÃO
PROGRAMA
DO
PROGRAMA

PARCERIAS

Atual Sistema de Abastecimento de Água
Instalação de proteção nos
poços, de acordo com a
NBR 12.244.

R$ 21.737,24

SAAE

Imediato

Órgãos
Governamentais

Implantar e executar um
plano de monitoramento
ambiental das áreas entorno
dos poços.

R$ 161.280,77

Ministério do Meio
Ambiente

Imediato

Órgãos
Governamentais

Realização dos cadastros
dos poços, monitoramento
das vazões e automatização
do controle.

R$ 82.595,48

Ministério do
Desenvolvimento Regional

Imediato

Órgãos
Governamentais

Garantir a fiscalização
contínua e estimular o
cadastro dos poços públicos
e privados ao órgão
competente.

-

SAAE

Imediato

Órgãos
Governamentais

Elaboração de estudo
técnico e econômico para
avaliação da estrutura e
demanda do reservatório já
existente.

R$ 250.000,00

Funasa

Imediato

Órgãos
Governamentais

Elaboração de projeto para
recuperação das estruturas
dos reservatórios existentes
- de acordo com viabilidade
técnica e econômica.

Valor estimado a
depender da Elaboração
de estudo técnico e
econômico para
avaliação da estrutura e
demanda do reservatório
já existente

Funasa

Médio Prazo

Órgãos
Governamentais
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PROGRAMA

AÇÕES

CUSTO ESTIMADO
DA AÇÃO

CUSTO ESTIMADO DO
PROGRAMA

FONTE DE
FINANCIAMENTO

AGENTE
META DE RESPONSÁVEL
META DE
EXECUÇÃO
PELA
EXECUÇÃO
DO
EXECUÇÃO
DA AÇÃO
PROGRAMA
DO
PROGRAMA

PARCERIAS

Atual Sistema de Abastecimento de Água

Execução das obras de
recuperação dos
reservatórios existentes - de
acordo com viabilidade
técnica e econômica.

Valor estimado a
depender da Elaboração
de estudo técnico e
econômico para
avaliação da estrutura e
demanda do reservatório
já existente

Funasa

Longo Prazo

Órgãos
Governamentais

Desativação e demolição de
reservatórios existentes - de
acordo com viabilidade
técnica.

Valor estimado a
depender da Elaboração
de estudo técnico e
econômico para
avaliação da estrutura e
demanda do reservatório
já existente

SAAE

Longo Prazo

Órgãos
Governamentais

Elaboração de projeto para
construção de reservatórios
- de acordo com viabilidade
técnica.

Valor estimado a
depender da Elaboração
de estudo técnico e
econômico para
avaliação da estrutura e
demanda do reservatório
já existente

Funasa

Médio Prazo

Órgãos
Governamentais

Execução das obras de
construção de reservatórios
- de acordo com viabilidade
técnica.

Valor estimado a
depender da Elaboração
de estudo técnico e
econômico para
avaliação da estrutura e
demanda do reservatório
já existente

Funasa

Longo Prazo

Órgãos
Governamentais
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PROGRAMA

AÇÕES

CUSTO ESTIMADO
DA AÇÃO

CUSTO ESTIMADO DO
PROGRAMA

FONTE DE
FINANCIAMENTO

AGENTE
META DE RESPONSÁVEL
META DE
EXECUÇÃO
PELA
EXECUÇÃO
DO
EXECUÇÃO
DA AÇÃO
PROGRAMA
DO
PROGRAMA

PARCERIAS

Atual Sistema de Abastecimento de Água
Limpeza e manutenção das
estruturas civis, hidráulicas
e mecânica do reservatório
existente.

R$ 48.038,56

Funasa

Imediato

Órgãos
Governamentais

Levantamento, aquisição e
instalação de sistemas de
macromedição, atuador
elétrico, medidor de nível e
controle de boia.

R$ 22.654,17

Funasa

Longo Prazo

Órgãos
Governamentais

Cadastro da rede existente
em formato digital e em
base dados
georreferenciada.

R$ 11.151,00

Funasa

Imediato

Órgãos
Governamentais

Projeto Executivo de
ampliação e modernização
dos sistemas de
distribuição.

R$ 1.312.500,00

Ministério do
Desenvolvimento Regional

Médio Prazo

Órgãos
Governamentais

Execução das obras de
ampliação e modernização
dos sistemas de
distribuição.

R$ 1.570.882,69

Ministério do
Desenvolvimento Regional

Longo Prazo

Órgãos
Governamentais

Acompanhar a demanda
juntamente com o
crescimento da população.

-

-

Imediato

Órgãos
Governamentais

R$ 309.340,92

Funasa

Médio Prazo

Órgãos
Governamentais

Troca/ Implantação de
novos micromedidores.
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PROGRAMA

AÇÕES

CUSTO ESTIMADO
DA AÇÃO

CUSTO ESTIMADO DO
PROGRAMA

FONTE DE
FINANCIAMENTO

AGENTE
META DE RESPONSÁVEL
META DE
EXECUÇÃO
PELA
EXECUÇÃO
DO
EXECUÇÃO
DA AÇÃO
PROGRAMA
DO
PROGRAMA

PARCERIAS

Atual Sistema de Abastecimento de Água

Programa de
Controle e
Redução de
Perdas
(PCRP)

Atualização na quantidade
de ligações por categoria.

-

-

Médio Prazo

Órgãos
Governamentais

Aumentar o fornecimento
de água, através de
reservação e melhorias na
gestão, em períodos de alta
estação.

-

-

Imediato

Órgãos
Governamentais

Obter informações
necessárias para estimar as
perdas de água.

-

-

Médio Prazo

Órgãos
Governamentais

Elaboração de um Projeto
Integrado para redução e
controle de perdas do
sistema de abastecimento.

R$ 143.137,00

Ministério do
Desenvolvimento Regional

Imediato

Órgãos
Governamentais

Elaboração de um Plano de
combate a fraudes em
ligações ativas e inativas.

R$ 381.716,89

Funasa

Imediato

Órgãos
Governamentais

Realizar o monitoramento
de vazamentos e de pressão
da rede de distribuição.

R$ 401.896,42

Realização de manutenção e
reparos na rede.
Implantação de
macromedidores.

IMEDIATO
R$ 2.122.329,51

Funasa

Imediato

Órgãos
Governamentais

R$ 1.195.579,20

Ministério do
Desenvolvimento Regional
/ SAAE

Imediato

Órgãos
Governamentais

Valor já incluso no item
"1.4 Realizar o
monitoramento de

Funasa

Médio Prazo

Órgãos
Governamentais
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PROGRAMA

AÇÕES

CUSTO ESTIMADO
DA AÇÃO

CUSTO ESTIMADO DO
PROGRAMA

FONTE DE
FINANCIAMENTO

AGENTE
META DE RESPONSÁVEL
META DE
EXECUÇÃO
PELA
EXECUÇÃO
DO
EXECUÇÃO
DA AÇÃO
PROGRAMA
DO
PROGRAMA

PARCERIAS

Atual Sistema de Abastecimento de Água
vazamentos e de pressão
da rede de distribuição"

Programa de
Melhoria na
Gestão dos
Serviços de
Abastecimento
de Água
(PMGSAA)

Regulação e fiscalização
dos serviços de
abastecimento de água.

R$ 467.172,62

Funasa / SAAE

Imediato

Órgãos
Governamentais

Ajustamento da política
tarifária.

R$ 13.180,43

Funasa / SAAE

Imediato

Órgãos
Governamentais

SAAE / Prefeitura
Municipal

Imediato

Órgãos
Governamentais

Alimentar o banco de dados
do Sistema Municipal de
Informações sobre
R$
R$
Saneamento Básico,
18.621,12 372.422,40
periodicamente, e o Sistema (ao ano) (em 20 anos)
Nacional de Informações
sobre Saneamento Básico.

Monitorar os indicadores de
saneamento básico no
município.

Valor já incluso no item
"1.3 Alimentar o banco
de dados do Sistema
Municipal de
Informações sobre
Saneamento Básico,
periodicamente, e o
Sistema Nacional de
Informações sobre
Saneamento Básico"

Avaliar os indicadores em
relação às metas propostas.

Valor já incluso no item
"1.3 Alimentar o banco
de dados do Sistema
Municipal de

R$ 929.822,20

IMEDIATO

SAAE / Prefeitura
Municipal

Imediato

Órgãos
Governamentais

SAAE / Prefeitura
Municipal

Imediato

Órgãos
Governamentais
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PROGRAMA

AÇÕES

CUSTO ESTIMADO
DA AÇÃO

CUSTO ESTIMADO DO
PROGRAMA

FONTE DE
FINANCIAMENTO

AGENTE
META DE RESPONSÁVEL
META DE
EXECUÇÃO
PELA
EXECUÇÃO
DO
EXECUÇÃO
DA AÇÃO
PROGRAMA
DO
PROGRAMA

PARCERIAS

Atual Sistema de Abastecimento de Água
Informações sobre
Saneamento Básico,
periodicamente, e o
Sistema Nacional de
Informações sobre
Saneamento Básico"
Planejar e executar medidas
preventivas e corretivas
para melhorar os
indicadores de saneamento
básico no município.

Projeto de
Proteção dos
Mananciais e
Nascentes
(PPMN)

-

-

Imediato

Órgãos
Governamentais

Elaborar e executar um
Programa para redução do
índice de inadimplências.

R$ 77.046,75

SAAE

Imediato

Órgãos
Governamentais

Elaboração do diagnostico
ambiental do município de
São Miguel do Gostoso e
proposição de um plano de
ação para revitalização de
bacias hidrográficas e a
proteção e conservação de
mananciais de
abastecimento superficiais
e/ou subterrâneos.

R$ 301.000,00

Ministério do Meio
Ambiente

Imediato

R$ 301.000,00

IMEDIATO

Órgãos
Governamentais

Fonte: INCIBRA, 2020.
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Quadro 3: Plano de Execução – Infraestrutura de Abastecimento de Água – Levando em consideração o cenário após a implantação do novo Sistema de Abastecimento
de Água planejado pela CAERN na Zona Urbana

PROGRAMA

AÇÕES

CUSTO ESTIMADO
DA AÇÃO

CUSTO ESTIMADO DO
PROGRAMA

FONTE DE
FINANCIAMENTO

AGENTE
META DE RESPONSÁVEL
META DE
EXECUÇÃO
PELA
EXECUÇÃO
DO
EXECUÇÃO
DA AÇÃO
PROGRAMA
DO
PROGRAMA

PARCERIAS

Cenário após a implantação do novo Sistema de Abastecimento projetado pela CAERN
Elaboração e execução do
Estudo de Concepção e
Projetos referentes a
ampliação do Sistema de
Abastecimento de Água,
conforme a demanda e
crescimento da população.

Programa
Água para
Todos (PAT)

Aquisição de equipamentos
e instalação de
infraestrutura adequada para
a análise da água.
Realizar monitoramento
contínuo da qualidade de
água de acordo com a
frequência estabelecida pela
Portaria de Consolidação nº
5/2017.
Contratação de técnicos de
laboratório para a realização
do monitoramento contínuo
e controle da qualidade da
água.

R$ 60.00,00

Funasa

Longo Prazo

Valor incluso na mesma
ação do cenário com o
Sistema de
Abastecimento de Água
antigo

Funasa

Longo Prazo

-

Valor incluso na mesma
ação do cenário com o
Sistema de
Abastecimento de Água
antigo

Órgãos
Governamentais

R$ 904.903,36
LONGO
PRAZO
-

Longo Prazo

Funasa

Longo Prazo

Órgãos
Governamentais
Companhia de
Água e Esgotos
do Rio Grande do
Norte – CAERN e
Prefeitura
Municipal
Órgãos
Governamentais

Órgãos
Governamentais
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PROGRAMA

AÇÕES

CUSTO ESTIMADO
DA AÇÃO

CUSTO ESTIMADO DO
PROGRAMA

FONTE DE
FINANCIAMENTO

AGENTE
META DE RESPONSÁVEL
META DE
EXECUÇÃO
PELA
EXECUÇÃO
DO
EXECUÇÃO
DA AÇÃO
PROGRAMA
DO
PROGRAMA

PARCERIAS

Cenário após a implantação do novo Sistema de Abastecimento projetado pela CAERN
Elaboração e execução de
Estudo de viabilidade
técnica e Projetos para
garantir outros usos ou
desativação de poços.

Valor incluso na mesma
ação do cenário com o
Sistema de
Abastecimento de Água
antigo

Ministério do
Desenvolvimento Regional

Longo Prazo

Órgãos
Governamentais

Instalação de proteção nos
poços, de acordo com a
NBR 12.244.

R$ 3.952,22

CAERN

Longo Prazo

Órgãos
Governamentais

Implantar e executar um
plano de monitoramento
ambiental das áreas entorno
dos poços.

Valor incluso na mesma
ação do cenário com o
Sistema de
Abastecimento de Água
antigo

Ministério do Meio
Ambiente

Longo Prazo

Órgãos
Governamentais

Realização dos cadastros
dos poços, monitoramento
das vazões e automatização
do controle.

R$ 15.017,36

Ministério do
Desenvolvimento Regional

Longo Prazo

Órgãos
Governamentais

Elaboração e execução de
Planos de manutenção
preventiva dos sistemas
integrantes (poços, bombas,
sistemas elétricos,
reservatórios, sistemas de
tratamento, entre outros)

R$ 825.933,78

CAERN / Ministério do
Desenvolvimento Regional

Longo Prazo

Órgãos
Governamentais

Realização de treinamento
operacional e capacitação
de funcionários
responsáveis pela operação

Valor incluso na mesma
ação do cenário com o
Sistema de

Funasa

Longo Prazo

Órgãos
Governamentais
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PROGRAMA

AÇÕES

CUSTO ESTIMADO
DA AÇÃO

CUSTO ESTIMADO DO
PROGRAMA

FONTE DE
FINANCIAMENTO

AGENTE
META DE RESPONSÁVEL
META DE
EXECUÇÃO
PELA
EXECUÇÃO
DO
EXECUÇÃO
DA AÇÃO
PROGRAMA
DO
PROGRAMA

PARCERIAS

Cenário após a implantação do novo Sistema de Abastecimento projetado pela CAERN
e manutenção dos sistemas,
continuamente.

Abastecimento de Água
antigo

Cadastro da rede existente
em formato digital e em
base dados
georreferenciada.

Valor incluso na mesma
ação do cenário com o
Sistema de
Abastecimento de Água
antigo

Funasa

Longo Prazo

Órgãos
Governamentais

Projeto Executivo de
ampliação e modernização
dos sistemas de
distribuição.

Valor incluso na mesma
ação do cenário com o
Sistema de
Abastecimento de Água
antigo

Ministério do
Desenvolvimento Regional

Longo Prazo

Órgãos
Governamentais

Execução das obras de
ampliação e modernização
dos sistemas de
distribuição.

Valor incluso na mesma
ação do cenário com o
Sistema de
Abastecimento de Água
antigo

Ministério do
Desenvolvimento Regional

Longo Prazo

Órgãos
Governamentais

Acompanhar a demanda
juntamente com o
crescimento da população.

-

-

Longo Prazo

Órgãos
Governamentais

Valor incluso na mesma
ação do cenário com o
Sistema de
Abastecimento de Água
antigo

Funasa

Longo Prazo

Órgãos
Governamentais

Troca/ Implantação de
novos micromedidores.
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PROGRAMA

AÇÕES

CUSTO ESTIMADO
DA AÇÃO

CUSTO ESTIMADO DO
PROGRAMA

FONTE DE
FINANCIAMENTO

AGENTE
META DE RESPONSÁVEL
META DE
EXECUÇÃO
PELA
EXECUÇÃO
DO
EXECUÇÃO
DA AÇÃO
PROGRAMA
DO
PROGRAMA

PARCERIAS

Cenário após a implantação do novo Sistema de Abastecimento projetado pela CAERN

Programa de
Controle e
Redução de
Perdas
(PCRP)

Aumentar o fornecimento
de água, através de
reservação e melhorias na
gestão, em períodos de alta
estação

-

-

Longo Prazo

Órgãos
Governamentais

Obter informações
necessárias para estimar as
perdas de água.

-

-

Longo Prazo

Órgãos
Governamentais

Elaboração de um Projeto
Integrado para redução e
controle de perdas do
sistema de abastecimento.

Valor incluso na mesma
ação do cenário com o
Sistema de
Abastecimento de Água
antigo

Ministério do
Desenvolvimento Regional

Longo Prazo

Órgãos
Governamentais

Elaboração de um Plano de
combate a fraudes em
ligações ativas e inativas.

Valor incluso na mesma
ação do cenário com o
Sistema de
Abastecimento de Água
antigo

Funasa

Longo Prazo

Realizar o monitoramento
de vazamentos e de pressão
da rede de distribuição.

Valor incluso na mesma
ação do cenário com o
Sistema de
Abastecimento de Água
antigo

Funasa

Longo Prazo

Órgãos
Governamentais

Realização de manutenção e
reparos na rede.

Valor incluso na mesma
ação do cenário com o
Sistema de
Abastecimento de Água
antigo

Ministério do
Desenvolvimento Regional
/ CAERN

Longo Prazo

Órgãos
Governamentais

-

LONGO
PRAZO

Órgãos
Governamentais
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PROGRAMA

AÇÕES

CUSTO ESTIMADO
DA AÇÃO

CUSTO ESTIMADO DO
PROGRAMA

FONTE DE
FINANCIAMENTO

AGENTE
META DE RESPONSÁVEL
META DE
EXECUÇÃO
PELA
EXECUÇÃO
DO
EXECUÇÃO
DA AÇÃO
PROGRAMA
DO
PROGRAMA

PARCERIAS

Cenário após a implantação do novo Sistema de Abastecimento projetado pela CAERN

Programa de
Melhoria na
Gestão dos
Serviços de
Abastecimento
de Água
(PMGSAA)

Implantação de
macromedidores.

Valor incluso na mesma
ação do cenário com o
Sistema de
Abastecimento de Água
antigo

Funasa

Longo Prazo

Órgãos
Governamentais

Regulação e fiscalização
dos serviços de
abastecimento de água.

Valor incluso na mesma
ação do cenário com o
Sistema de
Abastecimento de Água
antigo

CAERN / Funasa

Longo Prazo

Órgãos
Governamentais

Implantação de tarifas de
forma regionalizada.

-

-

Longo Prazo

Órgãos
Governamentais

CAERN / Prefeitura
Municipal

Longo Prazo

Alimentar o banco de dados
do Sistema Municipal de
Informações sobre
Saneamento Básico,
periodicamente, e o Sistema
Nacional de Informações
sobre Saneamento Básico.

Valor incluso na mesma
ação do cenário com o
Sistema de
Abastecimento de Água
antigo

-

LONGO
PRAZO

Órgãos
Governamentais

Monitorar os indicadores de
saneamento básico no
município.

Valor incluso na mesma
ação do cenário com o
Sistema de
Abastecimento de Água
antigo

CAERN / Prefeitura
Municipal

Longo Prazo

Órgãos
Governamentais

Avaliar os indicadores em
relação às metas propostas.

Valor incluso na mesma
ação do cenário com o
Sistema de

CAERN / Prefeitura
Municipal

Longo Prazo

Órgãos
Governamentais

49

PRODUTO F: PLANO D EXECUÇÃO

PROGRAMA

AÇÕES

CUSTO ESTIMADO
DA AÇÃO

CUSTO ESTIMADO DO
PROGRAMA

FONTE DE
FINANCIAMENTO

AGENTE
META DE RESPONSÁVEL
META DE
EXECUÇÃO
PELA
EXECUÇÃO
DO
EXECUÇÃO
DA AÇÃO
PROGRAMA
DO
PROGRAMA

PARCERIAS

Cenário após a implantação do novo Sistema de Abastecimento projetado pela CAERN
Abastecimento de Água
antigo
Planejar e executar medidas
preventivas e corretivas
para melhorar os
indicadores de saneamento
básico no município.

Projeto de
Proteção dos
Mananciais e
Nascentes
(PPMN)

-

-

Longo Prazo

Órgãos
Governamentais

Elaborar e executar um
Programa para redução do
índice de inadimplências.

Valor incluso na mesma
ação do cenário com o
Sistema de
Abastecimento de Água
antigo

CAERN

Longo Prazo

Órgãos
Governamentais

Elaboração do diagnostico
ambiental do município de
São Miguel do Gostoso e
proposição de um plano de
ação para revitalização de
bacias hidrográficas e a
proteção e conservação de
mananciais de
abastecimento superficiais
e/ou subterrâneos.

Valor incluso na mesma
ação do cenário com o
Sistema de
Abastecimento de Água
antigo

Ministério do Meio
Ambiente

Longo Prazo

-

LONGO
PRAZO

Órgãos
Governamentais

Fonte: INCIBRA, 2020.
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6.6

ANÁLISE

DE

INVESTIMENTOS:

INFRAESTRUTURA

DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Os investimentos na execução dos Programas, Projetos e Ações para o setor de
Abastecimento de Água no município de São Miguel do Gostoso somam R$
39.749.108,01 - a maior parcela dos investimentos é relativa ao Programa Água Para
Todos, que visa adequar o abastecimento e monitoramento da qualidade da água
distribuída nos próximos 20 anos.
Gráfico 1 - Análise de Investimentos: Abastecimento de Água na Zona Urbana de São Miguel do Gostoso
(Atual Sistema de Abastecimento de Água)
R$301.000,00
R$929.822,20

Programa Água para Todos (PAT)

Programa de Controle e Redução de
Perdas (PCRP)

Programa de Melhorias na Gestão dos
Sistemas de Abastecimento de Água
(PMGSAA)

R$2.122.329,51

Programa de Proteção dos Mananciais
e Nascentes (PPMN)
R$5.966.403,70

Fonte: INCIBRA, 2020.
Gráfico 2: Análise de Investimentos: Abastecimento de Água na Zona Urbana de São Miguel do Gostoso
(Cenário após a implantação do novo Sistema de Abastecimento projetado pela CAERN)
R$- R$-

R$Programa Água para Todos (PAT)

Programa de Controle e Redução de
Perdas (PCRP)

Programa de Melhorias na Gestão dos
Sistemas de Abastecimento de Água
(PMGSAA)
Programa de Proteção dos Mananciais
e Nascentes (PPMN)
R$904.903,36

Fonte: INCIBRA, 2020.
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Gráfico 3 - Análise de Investimentos: Abastecimento de Água na Zona Rural de São
Miguel do Gostoso.
R$3.161.119,57

R$686,92
Programa Água para Todos
(PAT)

Programa de Controle e
Redução de Perdas (PCRP)

R$3.685.973,46
R$22.676.869,30

Programa de Melhorias na
Gestão dos Sistemas de
Abastecimento de Água
(PMGSAA)

Fonte: INCIBRA, 2020.

No Gráfico 4, Gráfico 5 e Gráfico 6 estão apresentados os investimentos em
Abastecimento de Água, em relação aos prazos de prioridade, previstos na Zona Urbana
de São Miguel do Gostoso e para a Zona Rural. Para o cenário do atual Sistema de
Abastecimento de Água, deu-se prioridade aos investimentos de Imediato, já o cenário
após a implantação do novo SAA projetado pela CAERN prevalece os de Longo Prazo.
Gráfico 4: Custos e prazos: Abastecimento de Água na Zona Urbana de São Miguel do Gostoso (Atual Sistema
de Abastecimento de Água)
R$45.000.000,00
R$39.749.108,01

R$40.000.000,00
R$35.000.000,00
R$30.000.000,00
R$25.000.000,00
R$20.000.000,00
R$15.000.000,00
R$10.000.000,00
R$5.000.000,00

R$3.998.590,98

R$2.163.849,33

R$3.157.115,10

Médio Prazo

Longo Prazo

R$Imediato

Curto Prazo

Fonte: INCIBRA, 2020.
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Gráfico 5: Custos e prazos: Abastecimento de Água na Zona Urbana de São Miguel do Gostoso (Cenário após
a implantação do novo Sistema de Abastecimento projetado pela CAERN)
R$1.000.000,00
R$904.903,36
R$900.000,00
R$800.000,00
R$700.000,00
R$600.000,00
R$500.000,00
R$400.000,00
R$300.000,00
R$200.000,00
R$100.000,00
R$-

R$-

R$-

Imediato

Curto Prazo

Médio Prazo

R$Longo Prazo

Fonte: INCIBRA, 2020.

Gráfico 6 - Custos e prazos: Abastecimento de Água na Zona Rural de São Miguel do
Gostoso.
R$35.000.000,00
R$30.000.000,00

R$29.523.962,33

R$25.000.000,00
R$20.000.000,00
R$15.000.000,00
R$10.000.000,00
R$5.000.000,00
R$-

R$686,92

R$-

Curto Prazo

Médio Prazo

Longo Prazo

R$Imediato

Fonte: INCIBRA, 2020.

7. INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
A partir dos cenários definidos no Produto E – Programas, Projetos e Ações, de
acordo com a metodologia utilizada, estabeleceu-se o Plano de Execução para realização
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dos programas, projetos e ações relacionadas a Infraestrutura de Esgotamento Sanitário
do setor de Saneamento Básico.
A estimativa de custos para ações e projetos deste programa foi realizada
utilizando-se como base banco de preços do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Índices da Construção Civil – SINAPI (data base de dezembro de 2019), da Secretaria de
Infraestrutura do Estado do Cerará (data base de dezembro de 2018), do Orçamento de
Obras do Sergipe – ORSE (data base de dezembro de 2019), de companhias de
saneamento, como Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN
(data base de novembro de 2019), e com base na experiência da empresa INCIBRA –
Inovação Civil Brasileira na elaboração de projetos de engenharia na área. Além disso,
foram utilizados preços de editais e processos licitatórios existentes, com o mesmo escopo
e abrangência das ações previstas neste plano, bem como de programas, projetos e ações
disponibilizados no Portal da Transparência (Controladoria Geral da União). Deu-se
prioridade aos custos de projetos e ações com características similares aos previstos para
o município de São Miguel do Gostoso-RN bem como em municípios com características
socioeconômicas semelhantes aos da realidade municipal e de agentes financiadores em
comum, com a FUNASA – Fundação Nacional de Saúde, por exemplo.
É importante observar que os custos utilizados para ações relativas à execução de
obras tratam-se de estimativas. Estes valores devem ser revisados juntamente com o
PMSB e refletir os orçamentos executivos previstos na elaboração dos projetos anteriores
a execução das obras, também previstos neste Plano.
Também é necessário destacar que para as composições de preços ou editais e
processos licitatórios do portal da transparência que foram elaborados antes da data base
de elaboração do orçamento elaborado para este produto (dezembro de 2019), utilizou-se
o Índice Nacional da Construção Civil (INCC) para realizar o reajuste dos preços
coletados.
A partir dos Programas, Projetos e Ações, têm-se o seguinte quadro contendo
custo estimativo dos programas, projetos e ações, bem como possíveis fontes de
financiamento, meta de execução, responsáveis pela execução e possíveis parcerias:
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7.1. PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTMAENTO
SANITÁRIO (PUSES)
O sistema de esgotamento sanitário existente na sede de São Miguel do Gostoso
abrange cerca de 96% da população desta área, sendo inexistente ou muito pouco
abrangente nos demais distritos urbanos e na Zona Rural, que carecem de qualquer tipo
de infraestrutura ambientalmente adequada para a coleta, transporte, tratamento e
destinação final de efluentes. Esta realidade tem consequências diretas na qualidade de
vida da população, saúde e ao meio ambiente.
Neste sentido, o Programa tem como objetivo a universalização do sistema de
esgotamento sanitário, melhorando a qualidade de vida da população e a salubridade
ambiental no município, através do aumento dos índices da cobertura das residências a
serem atendidas pelo serviço na Sede Municipal, chegando a 100%, com a implantação
do sistema de esgotamento sanitário da Bacia D (bacia esta onde o projeto ainda não foi
executado) e implantação de soluções adequadas às particularidades da Zona Rural do
município.
A estimativa de custos para ações e projetos deste programa foi realizada
utilizando-se como base banco de preços do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Índices da Construção Civil – SINAPI (data base de dezembro de 2019), da Secretaria de
Infraestrutura do Estado do Cerará (data base de dezembro de 2018), do Orçamento de
Obras do Sergipe – ORSE (data base de dezembro de 2019), de companhias de
saneamento, como Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN
(data base de novembro de 2019), e com base na experiência da empresa INCIBRA –
Inovação Civil Brasileira na elaboração de projetos de engenharia na área. Além disso,
foram utilizados preços de editais e processos licitatórios existentes, com o mesmo escopo
e abrangência das ações previstas neste plano, bem como de programas, projetos e ações
disponibilizados no Portal da Transparência (Controladoria Geral da União).
É importante observar que os custos estimados utilizados para ações relativas à
execução de obras são estimativos com base em editais de processos licitatórios com o
mesmo escopo e abrangência das ações previstas neste plano, para municípios com
realidades socioeconômicas semelhantes e de agentes financiadores em comum. São
valores estimativos que devem ser revisados juntamente com o PMSB e refletir os
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orçamentos executivos previstos na elaboração dos projetos anteriores a execução das
obras, também previstos neste Plano.
É importante ressaltar que, como não há dados de quantas são as residências da
Zona Rural que precisarão de intervenções, assim, o orçamento aqui realizado foi feito
para apenas uma unidade habitacional. Com isso, cabe ao município realizar um
levantamento de quantas serão as residências dessa zona municipal que serão assistidas
por esse programa.
Já para a ação “Elaboração de estudo técnico para levantamento e avaliação da
estrutura das soluções individuais existentes” ainda na Zona Rural do município,
considerou-se o número de residências projetadas para essa zona. Como a projeção
populacional mostrou uma redução populacional nas comunidades rurais ao longo do
horizonte de projeto, considerou-se que haverá, pelo menos, o incremento de uma
residência por ano.
7.2. PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E
TRATAMENTO (PMSET)
O programa tem como objetivo a adequação estrutural e operacional de algumas
unidades da infraestrutura atual de esgotamento sanitário, como a ETE, por exemplo, e a
otimização do sistema. Além disso, o programa inclui o treinamento operacional e
capacitação dos funcionários.
A estimativa de custos para ações e projetos deste programa foi realizada
utilizando-se como base banco de preços do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Índices da Construção Civil – SINAPI (data base de dezembro de 2019), da Secretaria de
Infraestrutura do Estado do Cerará (data base de dezembro de 2018), do Orçamento de
Obras do Sergipe – ORSE (data base de dezembro de 2019), de companhias de
saneamento, como Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN
(data base de novembro de 2019), e com base na experiência da empresa INCIBRA –
Inovação Civil Brasileira na elaboração de projetos de engenharia na área. Além disso,
foram utilizados preços de editais e processos licitatórios existentes, com o mesmo escopo
e abrangência das ações previstas neste plano, bem como de programas, projetos e ações
disponibilizados no Portal da Transparência (Controladoria Geral da União).
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É importante observar que os custos estimados utilizados para ações relativas à
execução de obras são estimativos com base em editais de processos licitatórios com o
mesmo escopo e abrangência das ações previstas neste plano, para municípios com
realidades socioeconômicas semelhantes e de agentes financiadores em comum. São
valores estimativos que devem ser revisados juntamente com o PMSB e refletir os
orçamentos executivos previstos na elaboração dos projetos anteriores a execução das
obras, também previstos neste Plano.
Se faz importante ressaltar que os cálculos realizados para a ação “Implantação de
programa público de coleta e disposição final adequada para esgotamento das fossas”
foram realizados com base em consulta de preço em empresa local especializada nesse
serviço.
7.3. PROGRAMA DE REUSO CONTROLADO DE ESGOTO (PRCE)
O programa tem como objetivo a implantação do reuso, o monitoramento do
efluente utilizado e a fiscalização de qualquer tipo de reuso clandestino e inadequado na
ETE a ser construída. Diante disso, foi proposta realização do reuso do efluente tratado
na ETE e das águas de lavagens na Zona Rural.
Através desse programa busca-se a universalização do sistema de esgotamento,
melhorando a qualidade de vida da população e a salubridade ambiental no município.
Diante disso, propõe-se a realização de ações para a implantação do reuso,
incluindo a elaboração dos projetos e a execução das obras e atividades envolvidas.
A estimativa de custos para ações e projetos deste programa foi realizada
utilizando-se como base banco de preços do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Índices da Construção Civil – SINAPI (data base de dezembro de 2019), da Secretaria de
Infraestrutura do Estado do Cerará (data base de dezembro de 2018), do Orçamento de
Obras do Sergipe – ORSE (data base de dezembro de 2019), de companhias de
saneamento, como Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN
(data base de novembro de 2019), e com base na experiência da empresa INCIBRA –
Inovação Civil Brasileira na elaboração de projetos de engenharia na área. Além disso,
foram utilizados preços de editais e processos licitatórios existentes, com o mesmo escopo
e abrangência das ações previstas neste plano, bem como de programas, projetos e ações
disponibilizados no Portal da Transparência (Controladoria Geral da União).
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É importante observar que os custos estimados utilizados para ações relativas à
execução de obras são estimativos com base em editais de processos licitatórios com o
mesmo escopo e abrangência das ações previstas neste plano, para municípios com
realidades socioeconômicas semelhantes e de agentes financiadores em comum. São
valores estimativos que devem ser revisados juntamente com o PMSB e refletir os
orçamentos executivos previstos na elaboração dos projetos anteriores a execução das
obras, também previstos neste Plano.
Destaca-se que para orçar a ação “Implantação de reuso controlado e monitorado
do efluente na ETE da Zona Urbana” tomou-se como base projetos para localidades com
características semelhantes ao município de São Miguel do Gostoso. Tal projeto foi
levantado do banco de dados da Empresa INCIBRA – Inovação Civil Brasileira. Já para
a ação “Implantação de reuso controlado e monitorado de águas cinza” adotou-se como
solução o “círculo de bananeiras”, solução esta apresentada no Catálogo de Soluções
Sustentáveis de Saneamento (CATALOSAN) da FUNASA, publicado em 2018.
7.4. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
O programa tem como objetivo o desenvolvimento de processos nos quais os
munícipes possam construir e desenvolver valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, qualidade de vida
e sustentabilidade.
A estimativa de custos para ações e projetos deste programa foi realizada
utilizando-se como base banco de preços do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Índices da Construção Civil – SINAPI (data base de dezembro de 2019), da Secretaria de
Infraestrutura do Estado do Cerará (data base de dezembro de 2018), do Orçamento de
Obras do Sergipe – ORSE (data base de dezembro de 2019), de companhias de
saneamento, como Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN
(data base de novembro de 2019), e com base na experiência da empresa INCIBRA –
Inovação Civil Brasileira na elaboração de projetos de engenharia na área. Além disso,
foram utilizados preços de editais e processos licitatórios existentes, com o mesmo escopo
e abrangência das ações previstas neste plano, bem como de programas, projetos e ações
disponibilizados no Portal da Transparência (Controladoria Geral da União).
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É importante observar que os custos estimados utilizados para ações relativas à
execução de obras são estimativos com base em editais de processos licitatórios com o
mesmo escopo e abrangência das ações previstas neste plano, para municípios com
realidades socioeconômicas semelhantes e de agentes financiadores em comum. São
valores estimativos que devem ser revisados juntamente com o PMSB e refletir os
orçamentos executivos previstos na elaboração dos projetos anteriores a execução das
obras, também previstos neste Plano.
Como esse projeto englobam ações contínuas a serem realizadas alo longo de todo
o horizonte de projeto, estimou-se um valor inicial de R$ 23.000,00 por ação, totalizando
R$ 70.000,00. Tal valor foi estimado com base em licitações com propostas semelhantes
encontradas no Portal da Transparência. Após isso, aplicou-se uma redução de 20%/ano
entre os anos de 2021 a 2023. Após isso, aplicou-se uma redução de 10%/ano entre 2024
e 2027. Entre 2028 a 2031a redução aplicada foi de 5% ao ano e por fim, entre 2032 e
240 manteve-se um valor constante destinado a tal ação.
7.5. PROGRAMA DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
Este programa prevê a promoção de intervenções, prioritariamente nos domicílios e,
eventualmente, intervenções coletivas de pequeno porte. Objetiva atender às necessidades
básicas de saneamento das famílias, por meio de instalações sanitárias mínimas,
relacionadas ao uso da água e ao destino adequado dos esgotos no domicílio.
A estimativa de custos para ações e projetos deste programa foi realizada
utilizando-se como base banco de preços do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Índices da Construção Civil – SINAPI (data base de dezembro de 2019), da Secretaria de
Infraestrutura do Estado do Cerará (data base de dezembro de 2018), do Orçamento de
Obras do Sergipe – ORSE (data base de dezembro de 2019), de companhias de
saneamento, como Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN
(data base de novembro de 2019), e com base na experiência da empresa INCIBRA –
Inovação Civil Brasileira na elaboração de projetos de engenharia na área. Além disso,
foram utilizados preços de editais e processos licitatórios existentes, com o mesmo escopo
e abrangência das ações previstas neste plano, bem como de programas, projetos e ações
disponibilizados no Portal da Transparência (Controladoria Geral da União).
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É importante observar que os custos estimados utilizados para ações relativas à
execução de obras são estimativos com base em editais de processos licitatórios com o
mesmo escopo e abrangência das ações previstas neste plano, para municípios com
realidades socioeconômicas semelhantes e de agentes financiadores em comum. São
valores estimativos que devem ser revisados juntamente com o PMSB e refletir os
orçamentos executivos previstos na elaboração dos projetos anteriores a execução das
obras, também previstos neste Plano.
É importante ressaltar que, como não há dados de quantas são as residências da
Zona Rural que precisarão de intervenções, assim, o orçamento aqui realizado foi feito
para apenas uma unidade habitacional. Com isso, cabe ao município realizar um
levantamento de quantas serão as residências dessa zona municipal que serão assistidas
por esse programa.
.
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Quadro 4: Plano de Execução Esgotamento Sanitário: Zona Urbana
AGENTE
RESPONSÁVEL
CUSTO
META DE
CUSTO ESTIMADO DO
FONTES DE
PELA
PROGRAMA
PROJETOS
AÇÕES
ESTIMADO
EXECUÇÃO
PARCERIAS
PROGRAMA
FINANCIAMENTO
EXECUÇÃO
DA ÇÃO
DA AÇÃO
DO
PROGRAMA
1.1 Atualização cadastral
R$
Governo Estadual e
Prestador de
Imediato
do número de ligações
21.108,62
Prestador de Serviço
serviço
1.2 Acompanhamento da
demanda com base nos
Prestador de
dados fornecidos pelos
Imediato
serviço
dispositivos instalados na
ETE
1.3 Revisão e atualização
Programa de 1.Modernização
do projeto Básico e
Universalização e Ampliação do
Executivo para
R$
Governo Estadual e
Prestador de
do Sistema de
sistema de
R$
Prefeitura
Imediato
Implantação do Sistema
177.000,00
Prestador de Serviço
serviço
Esgotamento
esgotamento
R$ 2.030.317,82
Municipal
de Esgotamento Sanitário
Sanitário
sanitário na
(BACIA D)
(PUSES)
Zona Urbana
1.4 Instalação da rede, de
acordo com projeto
elaborado, para
FUNASA, Ministério
complementação do
R$
Prestador de
do Desenvolvimento
Contínua
déficit atual e expansão 1.832.209,20
serviço
Regional
para projeções futuras,
chegando a 100% de
cobertura em 20 anos (M)
1.1 Monitoramento
Programa de
periódico do efluente
R$
Governo Estadual e
Prestador de
Melhoria dos
aferindo os parâmetros da
Curto
1 Melhora e
1.607.040,00
Prestador de Serviço
serviço
Serviços de
R$
Prefeitura
Resolução 430/2011 do
adequação da
Esgotamento e
1.650.506,70
Municipal
CONAMA.
ETE
Tratamento
1.2. Elaboração de
Prestador de
(PMSET)
Médio
estudos e projetos, com
serviço
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PROGRAMA

PROJETOS

2.Melhoria na
prestação do
serviço

AÇÕES

para adequação e
melhoria dos sistemas
elevatórios espalhados
pelo município, com
vistas a atender os
critérios legais e
demandas da população.
1.3 Execução das obras
das melhorias estudadas e
projetadas para a
adequação e melhoria dos
sistemas elevatórios de
esgoto.
2.1.4 Criação de
programa para promoção
de constantes
treinamentos operacionais
e capacitações com os
funcionários
1.4 Elaboração de
programa completo de
manutenção e limpeza
periódicas das estruturas
e dos equipamentos da
ETE, bem como das EEE.
2.1 Realização, por meio
da secretaria, órgão ou
empresa responsável, de
fiscalização e ações para
extinção dos pontos de

AGENTE
RESPONSÁVEL
CUSTO
META DE
CUSTO ESTIMADO DO
FONTES DE
PELA
ESTIMADO
EXECUÇÃO
PARCERIAS
PROGRAMA
FINANCIAMENTO
EXECUÇÃO
DA ÇÃO
DA AÇÃO
DO
PROGRAMA

-

-

Médio

Prestador de
serviço

R$
4.866,70

Governo Estadual e
Prestador de Serviço

Médio

Prestador de
serviço

-

-

Médio

Prestador de
serviço

-

-

Médio

Prestador de
serviço
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PROGRAMA

PROJETOS

3 Regulação e
fiscalização

Programa de
Reuso
Controlado de
Esgoto (PRCE)

1 . Reuso
controlado de
Esgoto

AÇÕES

lançamento de esgoto na
rede de águas pluviais
2.2 Implantação de
programa público de
coleta e disposição final
adequada para
esgotamento das fossas
do município
3.1 Implantação de
sistema de tarifação
adequado à realidade da
área
3.2 Regulação e
fiscalização dos serviços
de esgotamento sanitário

1.1 Implantação de reuso
controlado e monitorado
do efluente na ETE da
Zona Urbana

AGENTE
RESPONSÁVEL
CUSTO
META DE
CUSTO ESTIMADO DO
FONTES DE
PELA
ESTIMADO
EXECUÇÃO
PARCERIAS
PROGRAMA
FINANCIAMENTO
EXECUÇÃO
DA ÇÃO
DA AÇÃO
DO
PROGRAMA

R$
38.600,00

Recursos Próprios

Curto

Prestador de
serviço

Já orçado em
água

-

Curto

Prestador de
serviço

Já orçado em
água

-

Médio

Prestador de
serviço

R$
1.444.857,45

Governo Estadual,
Ministério do Meio
Ambiente através do
Fundo Nacional de
Meio Ambiente –
FNMA, FGTS
através do Programa
Saneamento Para
Todos

Curto

Prestador de
serviço

-

-

Curto

Prestador de
serviço

-

-

Médio

Prestador de
serviço

R$
1.444.857,45
1.2 Seleção de culturas e
áreas para
reaproveitamento do
efluente tratado
1.3 Implantação de
medidas fiscalizadoras da

Prefeitura
Municipal
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PROGRAMA

Programa de
Educação
Ambiental
(PEA)

PROJETOS

AÇÕES

qualidade do efluente a
ser reutilizado
1.1 Criação de programa
para conscientizar a
população sobre os riscos
do lançamento direto de
águas cinza nos quintais e
em pequena
irrigação/jardinagem
1.2 Criação de programa
1 Orientação e
para conscientizar a
conscientização população sobre os riscos
da população
do lançamento de esgoto
a céu aberto
1.3 Criação de programa
para informar a
população sobre as ações
relacionadas ao
esgotamento sanitário que
estão acontecendo ou
acontecerão no município

AGENTE
RESPONSÁVEL
CUSTO
META DE
CUSTO ESTIMADO DO
FONTES DE
PELA
ESTIMADO
EXECUÇÃO
PARCERIAS
PROGRAMA
FINANCIAMENTO
EXECUÇÃO
DA ÇÃO
DA AÇÃO
DO
PROGRAMA

R$
190.939,39

R$
190.939,39

Longo-Ação
Contínua
Governo Estadual,
Ministério do Meio
Investimento
Ambiente através do
inicial de R$
Fundo Nacional de
70.000,00 por
R$
Meio Ambiente –
ação e
572.818,16
FNMA, FGTS
diminuindo
através do Programa
gradativamente
Saneamento Para
Todos

R$
190.939,39

Longo-Ação
Contínua

Longo - Ação
Contínua

Prefeitura
Municipal

Prestador de
Serviço;
Fundação
Nacional de
SaúdeFUNASA;
Secretaria do
Meio
Ambiente e
dos Recursos
Hídricos –
SEMARH;
Instituições de
Ensino

Fonte: INCIBRA, 2020.
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Quadro 5: Plano de Execução Esgotamento Sanitário: Zona Rural

PROGRAMA

Programa de
Universalização
do Sistema de
Esgotamento
Sanitário
(PUSES)

PROJETOS

AÇÕES

1. Modernização e
Ampliação do
sistema de
esgotamento
sanitário na Zona
Rural

1.1 Realização, por meio da
secretaria, órgão ou empresa
responsável, de fiscalização e
ações para extinção dos
pontos de lançamento de
esgoto a céu aberto
1.2 Elaboração de estudo
técnico para levantamento e
avaliação da estrutura das
soluções individuais
existentes
1.3 Elaboração de projeto
Básico e Executivo para
instalação de soluções
individuais compostas por
fossas sépticas seguidas por
tratamento complementar e,
onde for possível, de fossas
sépticas coletivas seguidas
por tratamento complementar
1.4 Construção das soluções
individuais ou coletivas de
acordo com o projeto,
visando a complementação
do déficit atual e expansão
para projeções futuras,
chegando a 100% de
cobertura em 20 anos

AGENTE
CUSTO
RESPONSÁVEL
CUSTO
META DE
ESTIMADO
FONTE DE
PELA
ESTIMADO
EXECUÇÃO
DO
FINANCIAMENTO
EXECUÇÃO
DA ÇÃO
DA AÇÃO
PROGRAMA
DO
PROGRAMA

PARCERIAS

-

-

Imediato

Secretaria de
Obras e Meio
Ambiente

R$
12.385,34

FUNASA

Imediato

FUNASA

R$
73,24

R$
3.661,85

R$
16.120,43

Prefeitura
Municipal
FUNASA

Imediato

FUNASA

FUNASA

Curto

FUNASA
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PROGRAMA

Programa de
Melhoria dos
Serviços de
Esgotamento e
Tratamento
(PMSET)

PROJETOS

1 Melhoria na
prestação do
serviço

2 Regulação e
fiscalização

Programa de
Reuso
Controlado de
Esgoto (PRCE)

1 . Reuso
controlado de
Águas Cinza

AÇÕES

AGENTE
CUSTO
RESPONSÁVEL
CUSTO
META DE
ESTIMADO
FONTE DE
PELA
ESTIMADO
EXECUÇÃO
DO
FINANCIAMENTO
EXECUÇÃO
DA ÇÃO
DA AÇÃO
PROGRAMA
DO
PROGRAMA

1.1 Implantação de programa
público de coleta e disposição
R$
final adequada para
1.145.478,00
esgotamento das fossas
1.2 Elaboração de
cronograma de esgotamento
das fossas
1.3 Elaboração de estudos e
projetos para desenvolver
constantes melhorias nas
estruturas e na gestão das
soluções de esgotamento
adotadas
1.4 Criação de programa para
promoção constante de
R$
treinamentos operacionais e
4.866,70
capacitações com os
funcionários

Recursos Próprios

Curto

Secretaria de
Obras e Meio
Ambiente

-

Médio

Secretaria de
Obras e Meio
Ambiente

-

Médio

Secretaria de
Obras e Meio
Ambiente

R$
1.150.344,70

Prefeitura
Municipal
Recursos Próprios

Secretaria de
Obras e Meio
Ambiente

Médio

2.1 Implantação de sistema
de tarifação adequado à
realidade das áreas

Já orçado em
águas

-

Curto

2.2 Regulação e fiscalização
dos serviços de esgotamento
sanitário

Já orçado em
águas

-

Médio

1.1 Implantação de reuso
controlado e monitorado de
águas cinza

R$
450.108,14

Governo do Estado,
Ministério do Meio
Ambiente através do
Fundo Nacional de

Curto

R$
450.108,14

PARCERIAS

Secretaria de
Obras e Meio
Ambiente,
Secretaria de
Tributação
Secretaria de
Obras e Meio
Ambiente
Prefeitura
Municipal

Secretaria de
Obras e Meio
Ambiente
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PROGRAMA

PROJETOS

AÇÕES

AGENTE
CUSTO
RESPONSÁVEL
CUSTO
META DE
ESTIMADO
FONTE DE
PELA
ESTIMADO
EXECUÇÃO
DO
FINANCIAMENTO
EXECUÇÃO
DA ÇÃO
DA AÇÃO
PROGRAMA
DO
PROGRAMA
Meio Ambiente –
FNMA

1.2 Seleção de culturas e
áreas para reaproveitamento
das águas cinza
1.3 IImplantação de medidas
fiscalizadoras da qualidade
das águas cinza a serem
reutilizadas
1.1 Criação de programa para
conscientizar a população
JÁ ORÇADO
sobre os riscos do lançamento
EM 5.1 direto de águas cinza nos
ZONA
quintais e em pequena
URBANA
irrigação/jardinagem
1.2 Criação de programa para JÁ ORÇADO
Programa de
1 Orientação e
conscientizar a população
EM 5.1 Educação
conscientização da
sobre os riscos do lançamento
ZONA
Ambiental (PEA)
população
de esgoto a céu aberto
URBANA
1.3 Criação de programa para
informar a população sobre as JÁ ORÇADO
ações relacionadas ao
EM 5.1 esgotamento sanitário que
ZONA
estão acontecendo ou
URBANA
acontecerão no município
1.1 Levantamento e cadastro
Programa de
1 Construção de
das residências que não
Melhorias
banheiros
possuem banheiro em
Sanitárias
condições adequadas

-

R$
4.789,03

-

Curto

-

Médio

-

Longo - Ação
Contínua

-

Longo - Ação
Contínua

-

Longo - Ação
Contínua

Imediato

PARCERIAS

Prefeitura
Municipal

Prestador de
Serviço;
Fundação
Nacional de
Saúde-FUNASA;
Secretaria do
Meio Ambiente e
dos Recursos
Hídricos –
SEMARH;
Instituições de
Ensino

Prefeitura
Municipal

FUNASA,
Secretaria de
Saúde
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PROGRAMA

Domiciliares
(PMSD)

PROJETOS

AÇÕES

1.2 Elaboração de projeto de
melhorias sanitárias na zona
rural
1.3 Execução das obras de
melhorias sanitárias
domiciliares na zona rural,
obedecendo ao cadastro e de
acordo com o projeto
elaborado

AGENTE
CUSTO
RESPONSÁVEL
CUSTO
META DE
ESTIMADO
FONTE DE
PELA
ESTIMADO
EXECUÇÃO
DO
FINANCIAMENTO
EXECUÇÃO
DA ÇÃO
DA AÇÃO
PROGRAMA
DO
PROGRAMA

PARCERIAS

R$
93,90

FUNASA

Imediato

FUNASA

R$
4.695,13

FUNASA

Curto

FUNASA

Fonte: INCIBRA, 2020.
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7.6. ANÁLISE DE INVESTIMENTOS: INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO
Os investimentos em Programas, Projetos e Ações para o setor de Esgotamento
Sanitário no município de São Miguel do Gostoso somam R$ 7.319.862,43 (no período
de 2020 a 2040).
O Gráfico 7aborda a análise geral dos investimentos em Esgotamento previstos para
o município de São Miguel do Gostoso.
Gráfico 7: Análise de Investimentos: Esgotamento Sanitário no município de São Miguel do
Gostoso

Imediato

Curto Prazo

Médio Prazo

Longo Prazo

Ações Contínuas

Fonte: INCIBRA, 2020.

Com relação aos prazos estabelecidos para o investimento em cada programa, a
seguir, são apresentados gráficos que ilustra como se darão os investimentos ao longo de
um horizonte de 20 anos.
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Gráfico 8: Esgotamento Sanitário no município de São Miguel do Gostoso: Custos e Prazos –
PUSES – Zona Urbana

Programa de Universalização do Sistema de Esgotamento Sanitário
(PUSES) - Zona Urbana

R$2.000.000,00
R$1.500.000,00
R$1.000.000,00
R$500.000,00
R$-

Investimentos
Imedia
to

Investimentos R$198.10

Curto
Prazo

Médio
Prazo

Longo
Prazo

R$-

R$-

R$-

Ações
Contín
uas
R$1.832.

Fonte: INCIBRA, 2020.
Gráfico 9: Esgotamento Sanitário no município de São Miguel do Gostoso: Custos e Prazos –
PMSET – Zona Urbana

Programa de Melhoria dos Serviços de Esgotamento e Tratamento (PMSET) Zona Urbana

R$2.000.000,00
R$1.500.000,00
R$1.000.000,00
R$500.000,00
R$-

Investimentos

Investimentos
Imediato

Curto
Prazo

Médio
Prazo

Longo
Prazo

R$-

R$1.645.64

R$4.866,70

R$-

Ações
Contínua
s
R$-

Fonte: INCIBRA, 2020.
Gráfico 10: Esgotamento Sanitário no município de São Miguel do Gostoso: Custos e Prazos –
PRCE – Zona Urbana
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Programa de Reuso Controlado de Esgoto (PRCE) - Zona Urbana

R$1.600.000,00
R$1.400.000,00
R$1.200.000,00
R$1.000.000,00
R$800.000,00
R$600.000,00
R$400.000,00
R$200.000,00
R$-

Investimentos

Investimentos
Imediato

Curto
Prazo

Médio
Prazo

Longo
Prazo

R$-

R$1.444.85

R$-

R$-

Ações
Contínua
s
R$-

Fonte: INCIBRA, 2020.
Gráfico 11: Esgotamento Sanitário no município de São Miguel do Gostoso: Custos e Prazos – PEA
– Zona Urbana

Programa de Educação Ambiental (PEA) - Zona Urbana

R$600.000,00
R$500.000,00
R$400.000,00
R$300.000,00
R$200.000,00
R$100.000,00
R$-

Investimentos

Investimentos
Imediato

Curto
Prazo

Médio
Prazo

Longo
Prazo

R$-

R$-

R$-

R$-

Ações
Contínua
s
R$572.818,

Fonte: INCIBRA, 2020.
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Gráfico 12: Esgotamento Sanitário no município de São Miguel do Gostoso: Custos e Prazos –
PUSES – Zona Urbana

Programa de Universalização do Sistema de Esgotamento Sanitário (PUSES) Zona Urbana

R$14.000,00
R$12.000,00
R$10.000,00
R$8.000,00
R$6.000,00
R$4.000,00
R$2.000,00
R$-

Investimentos
Imediato

Curto
Prazo

Investimentos R$12.458,58 R$3.661,85

Médio
Prazo

Longo
Prazo

R$-

R$-

Ações
Contínua
s
R$-

Fonte: INCIBRA, 2020.
Gráfico 13: Esgotamento Sanitário no município de SãoMiguel do Gostoso: Custos e Prazos –
melhoria na prestação do serviço – Zona Rural

Melhoria na prestação do serviço - Zona Rural

R$1.200.000,00
R$1.000.000,00
R$800.000,00
R$600.000,00
R$400.000,00
R$200.000,00
R$-

Investimentos

Investimentos
Imediato

Curto
Prazo

Médio
Prazo

Longo
Prazo

R$-

R$1.145.47

R$4.866,70

R$-

Ações
Contínua
s
R$-

Fonte: INCIBRA, 2020.
Gráfico 14: Esgotamento Sanitário no município de São Miguel do Gostoso: Custos e Prazos –
PRCE – Zona Rural
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Programa de Reuso Controlado de Esgoto (PRCE) - Zona Rural

R$500.000,00
R$400.000,00
R$300.000,00
R$200.000,00
R$100.000,00
R$-
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R$-
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R$-

R$-

Ações
Contínua
s
R$-

Fonte: INCIBRA, 2020.
Gráfico 15: Esgotamento Sanitário no município de São Miguel do Gostoso: Custos e Prazos –
PMSD – Zona Rural

Programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares (PMSD) - Zona Rural

R$5.000,00
R$4.000,00
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Prazo

Longo
Prazo

R$93,90
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R$-

R$-
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Contínua
s
R$-

Fonte: INCIBRA, 2020.
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7.7. EXEMPLOS DE INVESTIMENTOS COM RESULTADO SATISFATÓRIO
7.7.1.1. Comunidades quilombolas de São Mateus (ES), situadas no extremo
norte capixaba
Por meio de uma parceria entre a Fundação Nacional de Saúde e a Prefeitura
municipal, foi possível levar água e banheiros a 166 famílias, promovendo a inclusão
social com ações de saneamento básico.
O investimento de mais de R$ 1,24 milhão da Funasa possibilitou a implantação
de 166 melhorias sanitárias domiciliares, com banheiros, fossa/sumidouro, reservatórios
de água e 75 poços freáticos no território do Sapê do Norte.
7.7.1.2. Reuso de esgoto em Santana do Seridó-RN
Através de um projeto inovador, “Palmas para Santana”, o qual tem como objetivo
transformar os 258 mil litros de esgoto gerado por uma população de 2.526 habitantes em
água limpa para a irrigação de um banco de forragem, composto por espécies como a
palma forrageira, feijão guandu e sorgo o município reutiliza o esgoto gerado. O
investimento inicial foi de apenas R$ 30.000,00 reais com um novo investimento recente
de R$ 250.000,00.
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8. INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
A partir dos cenários definidos no Produto E – Programas, Projetos e Ações, de
acordo com a metodologia utilizada, estabeleceu-se o Plano de Execução para realização
dos programas, projetos e ações no setor de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos
Sólidos do município de São Miguel do Gostoso.
As estimativas de custos para ações e projetos dos programas que compreendem a
Infraestrutura de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos foram realizadas,
utilizando como base, os bancos de preços do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Índices da Construção Civil – SINAPI, do Sistema Orçamento de Obras do Sergipe –
ORSE e com base na experiência da empresa INCIBRA – Inovação Civil Brasileira na
elaboração de projetos de engenharia na área. Além disso, foram utilizados preços de
editais e processos licitatórios existentes, com o mesmo escopo e abrangência das ações
previstas neste plano, bem como de programas, projetos e ações disponibilizados no
Portal da Transparência (Controladoria Geral da União). Deu-se prioridade aos custos de
projetos e ações com características similares aos previstos para o município de São
Miguel do Gostoso bem como em municípios com características socioeconômicas
semelhantes aos da realidade municipal.
É importante observar que os custos utilizados para ações relativas à execução de
obras tratam-se de estimativas. Estes valores devem ser revisados juntamente com o
PMSB e refletir os orçamentos executivos previstos na elaboração dos projetos anteriores
à execução das obras, também previstos neste Plano.
A seguir serão apresentados os Programas, Projetos e Ações propostos para o
município abordando seus custos estimados, bem como eventuais fontes de
financiamento, meta de execução, responsáveis pela execução e possíveis parcerias.
8.1. PROGRAMA DE LEGISLAÇÃO E NORMAS SOBRE A GESTÃO DOS
RESÍDUOS (PLNGR)
O Programa tem como objetivo atender a legislação, normas e resoluções referentes
aos resíduos sólidos, a partir do desenvolvimento de legislações específicas de modo a
obter a gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos. Este programa inclui um projeto
relativo ao Sistema de Logística Reversa no Município.
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8.2. PROGRAMA DE MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS EM
ÁREAS URBANAS (PMARS – ÁREAS URBANAS)
Esse Programa consiste em garantir uma maior organização e estruturação do
manejo dos resíduos sólidos em áreas urbanas do município de São Miguel do Gostoso,
adequando a infraestrutura para um melhor funcionamento dos serviços.
8.3. PROGRAMA DE MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NA
ZONA RURAL (PMARS – ZONA RURAL)
O programa tem como objetivo permitir uma maior organização e estruturação do
manejo dos resíduos sólidos em áreas rurais do município de São Miguel do Gostoso,
adequando a infraestrutura para um melhor funcionamento dos serviços.
8.4. PROGRAMA COLETA SELETIVA JÁ
Um dos principais pontos identificado no município com relação aos resíduos
sólidos foi a ausência de coleta seletiva municipal, prevalecendo à do tipo coleta
convencional, a qual não viabiliza o aproveitamento dos resíduos passíveis de serem
reutilizados ou reciclados, caracterizando uma incompatibilidade com o preconizado pela
Política Nacional de Resíduos Sólidos.
O Programa Coleta Seletiva Já tem visa promover a inclusão social e valoração dos
catadores de materiais recicláveis, além de estimular a participação da população no
processo.
8.5. PROGRAMA

INSTALAÇÕES

OPERACIONAIS

PARA

COLETA

SELETIVA
Frente à necessidade de sistemas de apoio a coleta seletiva dos resíduos sólidos
municipais se faz necessário a instalação de estruturas que proporcionem a estruturação
de um sistema adequado para os resíduos coletados e facilitem o seu manejo a fim de
viabilizar a logística do sistema. Sendo assim, através deste programa, pretende-se
instalar infraestruturas que darão suporte a gestão integrada dos RSU no território
municipal, tendo como objetivo atender a Lei nº 11.445/2007 e a Política Nacional de
Resíduos Sólidos.
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8.6. PROGRAMA DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
O tratamento dos resíduos sólidos urbanos compreende o uso de tecnologias
apropriadas ao tipo de resíduo a ser tratado, sendo os seus principais objetivos a
neutralização dos impactos dos resíduos e a sua transformação em um produto secundário,
que possa ser reincorporado a cadeia produtiva como matéria prima ou reinserido como
um novo produto no mercado.
O tratamento proposto para resíduos secos é a reciclagem. Enquanto isso, para os
resíduos úmidos é proposto um tratamento de sistema de compostagem através do método
natural de leiras revolvidas. O objetivo deste programa é atender os parâmetros pautados
na Lei nº 11.445/2007, reduzindo o volume de resíduos destinados ao aterro sanitário.
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Quadro 6: Plano de Execução - Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos – Zona Urbana

PROGRAMA

CUSTO
META DE
FONTE DE
ESTIMADO DO
EXECUÇÃO
FINANCIAMENTO
PROGRAMA
DA AÇÃO

META DE
EXECUÇÃO
DO
PROGRAMA

AGENTE
RESPONSÁVEL
PELA
EXECUÇÃO DO
PROGRAMA

PARCERIAS

AÇÕES

CUSTO ESTIMADO DA
AÇÃO

Implementação das ações previstas no
Plano Estadual de Resíduos Sólidos

-

-

Imediato

Câmara de
Vereadores

Prefeitura
Municipal e
Sociedade Civil

Implementação das ações previstas no
Plano Intermunicipal de Resíduos
Sólidos

-

-

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais
Órgãos
Governamentais

Criação do Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
Programa de
Legislação e
Normas Sobre
a Gestão dos
Resíduos
(PLNGR)

R$ 40.000,00

R$
21.386,80
Capacitação de uma equipe para atuar
(04
na logística reversa do município
capacitações
(por
capacitação) ao longo de
20 anos)

Recursos Próprios

Curto Prazo

Recursos Próprios

Curto Prazo

R$
5.346,70

R$ 703.703,60

CURTO
PRAZO

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Realização da identificação e
cadastramento dos fabricantes,
importadores, distribuidores e
comerciantes locais dos produtos que
tenham obrigatoriedade na
implantação do sistema de logística

-

-

Curto Prazo

Câmara de
Vereadores

Prefeitura
Municipal e
Sociedade Civil

Realização de reuniões entre a equipe
de logística reversa municipal,
fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes locais
dos produtos que tenham
obrigatoriedade na implantação do
sistema de logística reversa

-

-

Curto Prazo

Câmara de
Vereadores

Prefeitura
Municipal e
Sociedade Civil
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PROGRAMA

AÇÕES

CUSTO ESTIMADO DA
AÇÃO

Ação de conscientização da população
sobre a importância da devolução,
após o uso, aos comerciantes ou
distribuidores, dos produtos e das
embalagens a que se refere o Art. 33
da Lei 12.305/2010

-

Monitoramento e fiscalização do
programa

Programa de
Manejo
adequado dos
Resíduos
Sólidos em
Áreas Urbanas
(PMARS –
Áreas
Urbanas)

CUSTO
META DE
FONTE DE
ESTIMADO DO
EXECUÇÃO
FINANCIAMENTO
PROGRAMA
DA AÇÃO

R$
642.316,80
(em 20
anos)

R$
32.115,84
(ao ano)

META DE
EXECUÇÃO
DO
PROGRAMA

AGENTE
RESPONSÁVEL
PELA
EXECUÇÃO DO
PROGRAMA

PARCERIAS

-

Curto Prazo

Câmara de
Vereadores

Prefeitura
Municipal e
Sociedade Civil

Recursos Próprios

Curto Prazo

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Elaboração, gerenciamento e
divulgação de cronograma de coleta
de resíduos sólidos

-

-

Imediato

Prefeitura
Municipal

Prefeitura
Municipal e
Sociedade Civil

Aquisição e disposição de lixeiras
públicas de 240L para o
acondicionamento temporário dos
resíduos secos

R$ 142.987,30

Funasa

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Aquisição e disposição de lixeiras
públicas de 240L para o
acondicionamento temporário dos
resíduos úmidos

R$ 105.823,20

Funasa

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Adequar o veículo de coleta para
recolhimento dos resíduos sólidos
urbanos secos

R$ 115.000,00

Funasa

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Adequar o veículo de coleta para
recolhimento dos resíduos sólidos
urbanos úmidos

R$ 188.000,00

Funasa

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Aquisição de veículos destinado a
coleta de resíduos inertes (podas e
Resíduos da Construção Civil)

R$ 140.000,00

Funasa

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

CURTO
PRAZO

R$ 12.995.726,90
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PROGRAMA

AÇÕES

Realizar compra de EPIs para os
colaboradores da coleta e da limpeza
pública

Realizar treinamento e capacitação
continuada dos funcionários do
serviço de limpeza pública

Aquisição de carrinho para a varrição
de 180L

Aquisição de instrumentos para a
limpeza pública

CUSTO ESTIMADO DA
AÇÃO

R$
16.097,09
(ao ano)
R$
5.346,70

R$
321.941,74
(em 20 anos)

META DE
EXECUÇÃO
DO
PROGRAMA

AGENTE
RESPONSÁVEL
PELA
EXECUÇÃO DO
PROGRAMA

PARCERIAS

Funasa

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Recursos Próprios

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Funasa

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Funasa

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Recursos Próprios

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Funasa

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Funasa

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

R$
21.386,80

(04
(por
capacitações
capacitação) ao longo de
20 anos)
R$
10.451,84
(por
aquisição)

CUSTO
META DE
FONTE DE
ESTIMADO DO
EXECUÇÃO
FINANCIAMENTO
PROGRAMA
DA AÇÃO

R$
31.355,52
(03
aquisições ao
longo de 20
anos)

R$ 33.679,00
(em 20 anos)

Contratação de profissionais para
ampliação dos serviços de limpeza
pública

R$
176.026,20

R$
3.520.524,00

(ao ano)

(ao ano)

Aquisição de contêineres para
acondicionamento temporário de
resíduos secos, para que sejam
dispostos nas praias

R$
5.097,00
(por
aquisição)

Aquisição de contêineres para
acondicionamento temporário de
resíduos úmidos, para que sejam
dispostos nas praias

R$
5.097,00
(por
aquisição)

R$
10.194,00
(02
aquisições ao
longo de 20
anos)
R$
10.194,00
(02
aquisições ao
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PROGRAMA

AÇÕES

CUSTO ESTIMADO DA
AÇÃO

CUSTO
META DE
FONTE DE
ESTIMADO DO
EXECUÇÃO
FINANCIAMENTO
PROGRAMA
DA AÇÃO

META DE
EXECUÇÃO
DO
PROGRAMA

AGENTE
RESPONSÁVEL
PELA
EXECUÇÃO DO
PROGRAMA

PARCERIAS

longo de 20
anos)
Contratação de profissionais
temporários nos períodos de alta
estação, para os serviços de coleta e
varrição

R$
40.554,92
(4 meses ao
ano)

R$
811.098,40
(em 20 anos)

Recursos Próprios

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Manutenção da contratação de
empresa terceirizada especializada em
manejo de resíduos de serviços de
saúde

R$
28.000,00
(ao ano)

R$
576.000,00
(em 20 anos)

Recursos Próprios

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Recursos Próprios /
Ministério da Saúde

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

R$
R$
Aquisição de recipientes adequados
para acondicionamento de resíduos de
serviços de saúde

Aquisição de sacos/coletores
adequados para acondicionamento de
resíduos de serviços de saúde

8.400,00
(por
aquisição)

16.800,00
(02
aquisições ao
longo de 20
anos)

R$
3.421,26
(ao ano)

R$
68.425,20
(em 20 anos)

Recursos Próprios /
Ministério da Saúde

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

R$
16.859,88

Recursos Próprios

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

(04
(por
capacitações
capacitação) ao longo de
20 anos)

Recursos Próprios

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

-

-

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Construção de abrigos adequados para R$ 5.619,96
acondicionamento das bombonas.
(por abrigo)
Capacitação dos profissionais da
saúde em relação ao manejo e
acondicionamento de resíduos de
serviços de saúde
Criação de um cadastro dos geradores
de resíduos industriais

R$
21.386,80

R$
5.346,70
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PROGRAMA

AÇÕES

Fiscalização do manejo dos resíduos
industriais

CUSTO ESTIMADO DA
AÇÃO

Criação de um cadastro dos geradores
de resíduos comerciais
Fiscalização do manejo dos resíduos
comerciais

-

Implantação de um abatedouro
público e interdição dos locais com
abate clandestino
Contratação de uma empresa para
promover o transporte, destinação e
disposição final dos resíduos
cemiteriais de autópsias e exumações
Implantação de abrigos para as
armazenamento temporário dos
resíduos cemiteriais

R$
642.316,80
(em 20
anos)

R$
32.115,84
(ao ano)

Criação de um cadastro dos geradores
de resíduos agrossilvopastoris
Fiscalização do manejo dos resíduos
agrossilvopastoris

R$
642.316,80
(em 20
anos)

R$
32.115,84
(ao ano)

R$
32.115,84
(ao ano)

R$
642.316,80
(em 20
anos)

R$ 1.466.437,24

R$
8.100,00
(ao ano)

R$
162.000,00
(em 20
anos)

R$ 5.619,96

CUSTO
META DE
FONTE DE
ESTIMADO DO
EXECUÇÃO
FINANCIAMENTO
PROGRAMA
DA AÇÃO

META DE
EXECUÇÃO
DO
PROGRAMA

AGENTE
RESPONSÁVEL
PELA
EXECUÇÃO DO
PROGRAMA

PARCERIAS

Recursos Próprios

Curto Prazo

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

-

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Recursos Próprios

Curto Prazo

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

-

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Recursos Próprios

Curto Prazo

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Ministério do
Desenvolvimento
Regional/Governo do
Estado/Recursos
Próprios

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Recursos Próprios

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Recursos Próprios

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais
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PROGRAMA

META DE
EXECUÇÃO
DO
PROGRAMA

AGENTE
RESPONSÁVEL
PELA
EXECUÇÃO DO
PROGRAMA

PARCERIAS

AÇÕES

CUSTO ESTIMADO DA
AÇÃO

Garantir o transporte e disposição de
rejeitos ao aterro sanitário de CearáMirim/RN

R$ 2.317.011,21

Ministério do Meio
Ambiente

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Desativar o lixão municipal

-

-

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

R$ 3.500,00

Ministério do Meio
Ambiente /
Ministério do
Desenvolvimento
Regional

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Realizar a recuperação e
monitoramento ambiental da área
degradada

R$ 707.022,26

Ministério do Meio
Ambiente /
Ministério do
Desenvolvimento
Regional

Curto Prazo

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Adequação ao Plano Intermunicipal
de Resíduos Sólidos do Rio Grande
do Norte, no que se refere ao
Consórcio Público para a construção e
operação do Aterro Sanitário

-

-

Curto Prazo

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Implantação do aterro de reservação
para os Resíduos de Construção e
Demolição (RCD).

R$ 255.530,00

Ministério do Meio
Ambiente

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Implementar o controle da quantidade
de resíduos gerados e cadastro das
principais fontes geradoras de
Resíduos de Construção e Demolição

-

-

Curto Prazo

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Ministério do Meio
Ambiente

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

-

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Elaboração de Plano de recuperação
de área degradada para o local do
lixão atual do município

Programa
Coleta
Seletiva Já
(PCS)

CUSTO
META DE
FONTE DE
ESTIMADO DO
EXECUÇÃO
FINANCIAMENTO
PROGRAMA
DA AÇÃO

Elaborar projeto de coleta seletiva

R$

26.000,00

CURTO
PRAZO

R$ 33.724.395,59
Criação de um programa para
promover a inserção dos catadores

-
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PROGRAMA

AÇÕES

CUSTO ESTIMADO DA
AÇÃO

CUSTO
META DE
FONTE DE
ESTIMADO DO
EXECUÇÃO
FINANCIAMENTO
PROGRAMA
DA AÇÃO

META DE
EXECUÇÃO
DO
PROGRAMA

AGENTE
RESPONSÁVEL
PELA
EXECUÇÃO DO
PROGRAMA

PARCERIAS

informais na Associação Cooperativa
Gostoso Recicla

Programa de
Instalações
Operacionais
para Coleta
Seletiva
(PIOCS)

Programa de
Tratamento
dos Resíduos
Sólidos
(PTRS)

Implantar o projeto de coleta seletiva
com conscientização da população
sobre a segregação adequadas e
doação dos seus resíduos, incluindo
parcerias com os comerciantes e
indústrias.

R$ 33.438.395,59

Funasa/Ministério do
Meio Ambiente

Curto Prazo

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Adquirir veículo para coleta de
materiais recicláveis pela Associação

R$ 260.000,00

Funasa

Curto Prazo

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Realizar parcerias com grandes
geradores

-

-

Curto Prazo

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais
Sociedade Civil

Promover a implantação de lixeiras de
50L em praças e pontos estratégicos
na Sede de São Miguel do Gostoso,
incluindo as praias

R$ 44.162,00

Funasa

Curto Prazo

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

CURTO
PRAZO

R$ 823.064,20

Promover a implantação de, no
mínimo, 2 Locais de Entrega
Voluntária – LEVs

R$ 13.760,00

Funasa

Curto Prazo

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Promover a instalação de 4
ecopontos/PEV

R$ 367.562,00

Funasa

Curto Prazo

Curto Prazo

Órgãos
Governamentais

Promover a implantação de 01 área de
transbordo e triagem - ATT

R$ 406.580,20

Funasa

Curto Prazo

Curto Prazo

Órgãos
Governamentais

Elaboração de projeto executivo da
unidade de compostagem

R$ 43.324,00

Funasa

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Realizar o estudo mercadológico para
definição de áreas para implantação e
implementação de uma unidade de
compostagem

MÉDIO
PRAZO

R$ 613.285,42
R$ 3.500,00

Funasa

Imediato
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PROGRAMA

AÇÕES

CUSTO ESTIMADO DA
AÇÃO

Implantação da unidade de
compostagem conforme projeto
elaborado

R$ 316.380,20

R$
5.346,70

Treinamento e capacitação de
operadores da unidade de
compostagem

CUSTO
META DE
FONTE DE
ESTIMADO DO
EXECUÇÃO
FINANCIAMENTO
PROGRAMA
DA AÇÃO

META DE
EXECUÇÃO
DO
PROGRAMA

AGENTE
RESPONSÁVEL
PELA
EXECUÇÃO DO
PROGRAMA

PARCERIAS

Funasa

Curto Prazo

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Recursos Próprios

Curto Prazo

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

R$
21.386,80

(04
(por
treinamentos
treinamento
e
e
capacitações
capacitação) ao longo de
20 anos)

Elaboração de projeto executivo de
unidade de recuperação de recicláveis

R$ 43.324,00

Funasa

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Realizar o estudo mercadológico para
definição de áreas para implantação e
implementação de unidade de
recuperação de recicláveis

R$ 3.500,00

Recursos Próprios

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Aquisição de equipamentos e
implantação da unidade de
recuperação de recicláveis conforme
projeto

R$ 160.483,62

Funasa

Curto Prazo

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Recursos Próprios

Curto Prazo

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

R$
5.346,70

Treinamento e capacitação dos
operadores da unidade de recuperação
de recicláveis

R$
21.386,80

(04
(por
treinamentos
treinamento
e
e
capacitações
capacitação) ao longo de
20 anos)

Fonte: INCIBRA, 2020.
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Quadro 7: Plano de Execução - Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos – Zona Rural

PROGRAMA

Programa de
Legislação e
Normas Sobre a
Gestão dos
Resíduos
(PLNGS)

META DE
EXECUÇÃO
DO
PROGRAMA

AGENTE
RESPONSÁVEL
PELA
EXECUÇÃO DO
PROGRAMA

PARCERIAS

FONTE DE
FINANCIAMENTO

META DE
EXECUÇÃO
DA AÇÃO

-

-

Imediato

Câmara de
Vereadores

Prefeitura
Municipal e
Sociedade Civil

Implementação das ações previstas no
Plano Intermunicipal de Resíduos
Sólidos

-

-

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Implementação das ações previstas no
Plano Intermunicipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos

-

-

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Criação do Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

Custo incluso na mesma
ação na Zona Urbana

Recursos Próprios

Curto Prazo

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Capacitação de uma equipe para atuar
na logística reversa do município

Custo incluso na mesma
ação na Zona Urbana

Recursos Próprios

Curto Prazo

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

AÇÕES

CUSTO ESTIMADO DA
AÇÃO

Implementação das ações previstas no
Plano Estadual de Resíduos Sólidos

CUSTO
ESTIMADO DO
PROGRAMA

Realização da identificação e
cadastramento dos fabricantes,
importadores, distribuidores e
comerciantes locais dos produtos que
tenham obrigatoriedade na
implantação do sistema de logística

-

-

Curto Prazo

Câmara de
Vereadores

Prefeitura
Municipal e
Sociedade Civil

Realização de reuniões entre a equipe
de logística reversa municipal,
fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes locais
dos produtos que tenham
obrigatoriedade na implantação do
sistema de logística reversa

-

-

Curto Prazo

Câmara de
Vereadores

Prefeitura
Municipal e
Sociedade Civil

Ação de conscientização da população
sobre a importância da devolução,
após o uso, aos comerciantes ou
distribuidores, dos produtos e das

-

-

Curto Prazo

Câmara de
Vereadores

Prefeitura
Municipal e
Sociedade Civil

CURTO
PRAZO

-
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PROGRAMA

AÇÕES

CUSTO ESTIMADO DA
AÇÃO

CUSTO
ESTIMADO DO
PROGRAMA

META DE
EXECUÇÃO
DO
PROGRAMA

AGENTE
RESPONSÁVEL
PELA
EXECUÇÃO DO
PROGRAMA

PARCERIAS

FONTE DE
FINANCIAMENTO

META DE
EXECUÇÃO
DA AÇÃO

Recursos Próprios

Curto Prazo

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Recursos Próprios

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

embalagens a que se refere o Art. 33
da Lei 12.305/2010
Monitoramento e fiscalização do
programa
Contratação de funcionários da
limpeza pública para atuarem nas
comunidades rurais

Programa de
Manejo
adequado dos
Resíduos Sólidos
na Zona Rural
(PMARS – Zona
Rural)

Custo incluso na mesma
ação na Zona Urbana
R$
243.329,52
(ao ano)

R$
4.866.590,40
(em 20 anos)

Capacitação de funcionários da
limpeza pública

Custo incluso na mesma
ação na Zona Urbana

Elaboração, gerenciamento e
divulgação de cronograma de coleta
de resíduos sólidos

-

-

Imediato

Prefeitura
Municipal

Prefeitura
Municipal e
Sociedade Civil

Aquisição e disposição de lixeiras
públicas de 240L para o
acondicionamento temporário dos
resíduos secos em locais estratégicos

R$ 60.470,40

Funasa

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

CURTO
PRAZO

Aquisição e disposição de lixeiras
públicas de 240L para o
acondicionamento temporário dos
resíduos úmidos em locais
estratégicos

R$ 44.722,90

Disponibilizar veículo de coleta, no
mínimo, uma vez por semana

R$ 303.000,00

Funasa

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Funasa

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

R$
113.013,83
(em 20 anos)

Funasa

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

R$
241.606,40
(em 20 anos)

Recursos Próprios

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

R$ 6.516.759,83

Realizar compra de EPIs para os
colaboradores da coleta e da limpeza
pública

R$
5.650,69

Intensificar o serviço de coleta de
resíduos sólidos nas praias da Zona
Rural, durante períodos de alta
estação

R$
12.080,32
(4 meses ao
ano)

(ao ano)
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PROGRAMA

AÇÕES

CUSTO ESTIMADO DA
AÇÃO

CUSTO
ESTIMADO DO
PROGRAMA

META DE
EXECUÇÃO
DO
PROGRAMA

AGENTE
RESPONSÁVEL
PELA
EXECUÇÃO DO
PROGRAMA

PARCERIAS

FONTE DE
FINANCIAMENTO

META DE
EXECUÇÃO
DA AÇÃO

Funasa

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Funasa

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Recursos Próprios

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Recursos Próprios /
Ministério da Saúde

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Recursos Próprios /
Ministério da Saúde

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

R$ 3.398,00
Aquisição de contêineres para
acondicionamento temporário de
resíduos secos, para que seja disposto
na praia de Tourinhos

R$
1.699,00
(por
aquisição)

Aquisição de contêiner para
acondicionamento temporário de
resíduos úmidos, para que seja
disposto na praia de Tourinhos

R$
1.699,00
(por
aquisição)

Manutenção da contratação de
empresa terceirizada especializada em
manejo de resíduos de serviços de
saúde

R$
19.200,00
(ao ano)

(02
aquisições ao
longo de 20
anos)
R$ 3.398,00
(02
aquisições ao
longo de 20
anos)
R$
384.000,00
(em 20 anos)
R$

R$
Aquisição de recipientes adequados
para acondicionamento de resíduos de
serviços de saúde

Aquisição de sacos/coletores
adequados para acondicionamento de
resíduos de serviços de saúde

5.600,00
(por
aquisição)

11.200,00
(02
aquisições ao
longo de 20
anos)

R$
2.280,84
(ao ano)

R$
45.616,80
(em 20 anos)

Capacitação dos profissionais da
saúde em relação ao manejo e
acondicionamento de resíduos de
serviços de saúde

Custo incluso na mesma
ação na Zona Urbana

Recursos Próprios

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Criação de um cadastro dos geradores
de resíduos industriais

-

-

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Fiscalização do manejo dos resíduos
industriais

Custo incluso na mesma
ação na Zona Urbana

Recursos Próprios

Curto Prazo

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais
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PROGRAMA

META DE
EXECUÇÃO
DO
PROGRAMA

AGENTE
RESPONSÁVEL
PELA
EXECUÇÃO DO
PROGRAMA

PARCERIAS

FONTE DE
FINANCIAMENTO

META DE
EXECUÇÃO
DA AÇÃO

-

-

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Fiscalização do manejo dos resíduos
comerciais

Custo incluso na mesma
ação na Zona Urbana

Recursos Próprios

Curto Prazo

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Criação de um cadastro dos geradores
de resíduos agrossilvopastoris

-

-

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Fiscalização do manejo dos resíduos
agrossilvopastoris

Custo incluso na mesma
ação na Zona Urbana

Recursos Próprios

Curto Prazo

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Contratação de uma empresa para
promover o transporte, destinação e
disposição final dos resíduos
cemiteriais de autópsias e exumações

R$
16.200,00
(ao ano)

Recursos Próprios

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

AÇÕES

CUSTO ESTIMADO DA
AÇÃO

Criação de um cadastro dos geradores
de resíduos comerciais

R$
324.000,00
(em 20 anos)

CUSTO
ESTIMADO DO
PROGRAMA

Implantação de abrigos para as
armazenamento temporário dos
resíduos cemiteriais

R$ 11.239,92

Recursos Próprios

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Garantir o transporte e disposição de
rejeitos ao aterro sanitário de CearáMirim/RN

Custo incluso na mesma
ação na Zona Urbana

Recursos Próprios

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Adequação ao Plano Intermunicipal
de Resíduos Sólidos do Rio Grande
do Norte, no que se refere ao
Consórcio Público para a construção e
operação do Aterro Sanitário

-

-

Curto Prazo

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Implementar o controle da quantidade
de resíduos gerados e cadastro das
principais fontes geradoras dos
Resíduos da Construção Civil

-

-

Curto Prazo

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Garantir a coleta e transporte dos
resíduos da construção civil
(aquisição do veículo já previsto no
Quadro da Zona Urbana) ao aterro de

-

-

Curto Prazo

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais
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PROGRAMA

META DE
EXECUÇÃO
DO
PROGRAMA

AGENTE
RESPONSÁVEL
PELA
EXECUÇÃO DO
PROGRAMA

PARCERIAS

FONTE DE
FINANCIAMENTO

META DE
EXECUÇÃO
DA AÇÃO

-

-

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Recuperar as áreas degradadas de
pequenos lixões

R$ 104.503,18

Ministério do Meio
Ambiente /
Ministério do
Desenvolvimento
Regional

Curto Prazo

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Elaborar Projeto de Coleta Seletiva

Custo incluso na mesma
ação na Zona Urbana

Ministério do Meio
Ambiente

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Criação de um programa para
promover a inserção dos catadores
informais na Associação Cooperativa
Gostoso Recicla

-

-

Imediato

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

AÇÕES

CUSTO ESTIMADO DA
AÇÃO

CUSTO
ESTIMADO DO
PROGRAMA

reservação para os resíduos de
construção e demolição (com
implantação já prevista na zona
urbana)
Desativar os pequenos lixões

Programa Coleta
Seletiva Já (PCS

Implantar o projeto de coleta seletiva
com conscientização da população
rural sobre a segregação adequadas e
doação dos seus resíduos, incluindo
parcerias com os comerciantes e
indústrias.

Custo incluso na mesma
ação na Zona Urbana

Funasa/Ministério do
Meio Ambiente

Curto Prazo

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Elaboração de metodologia para
coleta e transporte dos materiais
recicláveis (aquisição do veículo já
previsto no Quadro da Zona Urbana)

-

Recursos Próprios

Curto Prazo

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

-

-

Curto Prazo

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais
Sociedade Civil

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Programa de
Realizar parcerias com grandes
Instalações
geradores
Operacionais
para Coleta
Promover a implantação de lixeiras de
Seletiva (PIOCS) 50L em praças e pontos estratégicos

-

CURTO
PRAZO

CURTO
PRAZO

R$ 299.694,50
R$ 10.263,00

Funasa

Curto Prazo
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PROGRAMA

AÇÕES

CUSTO ESTIMADO DA
AÇÃO

CUSTO
ESTIMADO DO
PROGRAMA

FONTE DE
FINANCIAMENTO

META DE
EXECUÇÃO
DA AÇÃO

META DE
EXECUÇÃO
DO
PROGRAMA

AGENTE
RESPONSÁVEL
PELA
EXECUÇÃO DO
PROGRAMA

PARCERIAS

das comunidades rurais, incluindo as
praias
Promover a instalação de, no mínimo,
03 ecopontos em diferentes
comunidades rurais (estrategicamente)

R$ 275.671,50

Funasa

Curto Prazo

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Promover a implantação de, no
mínimo, 02 Locais de Entrega
Voluntária – LEVs em diferentes
comunidades rurais (estrategicamente)

R$ 13.760,00

Funasa

Curto Prazo

Prefeitura
Municipal

Órgãos
Governamentais

Elaboração de metodologia o
transporte dos resíduos sólidos
urbanos à Área de Transbordo e
Triagem (ATT) da Zona Urbana

-

Curto Prazo

Curto Prazo

Órgãos
Governamentais

Fonte: INCIBRA, 2020.
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8.7. ANÁLISE DE INVESTIMENTOS: INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA
URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Os investimentos em Programas, Projetos e Ações para o setor de Limpeza Urbana
e Manejo de Resíduos Sólidos no município de São Miguel do Gostoso somam R$
48.869.175,71 (no período de 2020 a 2040). Esses investimentos são equilibrados dentre
os Programas, e objetivam principalmente a adequação do município à Política Nacional
de Resíduos Sólidos.
Vale salientar que, em relação aos custos estimados para a implantação e operação
do Aterro Sanitário Regional, a qual será instalado no município de João Câmara,
contemplam São Miguel do Gostoso e mais 25 municípios da regionalização territorial
do Mato Grande, conforme o Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Rio Grande
do Norte. De acordo com o Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Rio Grande do Norte,
o custo total do Aterro Sanitário, com base no período de 2016 a 2036, será de R$
213.375.264,00, onde engloba as etapas de pré-implantação, implantação, operação e pósencerramento. O custo referente ao município de São Miguel do Gostoso não foi
especificado, sendo importante uma análise junto ao Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico do Mato Grande, para que seja realizada sua estimativa.
O Gráfico 16 aborda a análise geral dos investimentos de Limpeza Urbana e Manejo
dos Resíduos Sólidos, previstos no município de São Miguel do Gostoso.
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Gráfico 16: Análise de Investimentos: Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos no município
de São Miguel do Gostoso
R$613.285,42
R$1.131.758,70

R$703.703,60

Programa de Legislação e
Normas Sobre a Gestão dos
R$12.995.726,90
Resíduos (PLNGR)
Programa de Manejo adequado
dos Resíduos Sólidos em Áreas
Urbanas (PMARS - Áreas
Urbanas)
Programa de Manejo adequado
dos Resíduos Sólidos na Zona
Rural (PMARS - Zona Rural)

R$33.724.395,59
R$6.516.759,83

Programa Coleta Seletiva Já
(PCS)

Fonte: INCIBRA, 2020.

Com relação aos prazos estabelecidos para os investimentos, deu-se prioridade aos
investimentos em Curto Prazo, conforme o Gráfico 17.
Gráfico 17: Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos no município de São Miguel do
Gostoso: Custos e Prazos
R$45.000.000,00
R$38.791.971,15

R$40.000.000,00
R$35.000.000,00
R$30.000.000,00
R$25.000.000,00
R$20.000.000,00 R$16.893.658,90
R$15.000.000,00
R$10.000.000,00
R$5.000.000,00

R$-

R$-

R$Imediato

Curto Prazo

Médio Prazo

Longo Prazo

Fonte: INCIBRA, 2020.

O Gráfico 18 apresenta os investimentos de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos
Sólidos previstos na Zona Urbana de São Miguel do Gostoso, os quais os Programas,
Projetos e Ações somam R$ 48.869.175,71.
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Gráfico 18: Análise de Investimentos: Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos na Zona
Urbana de São Miguel do Gostoso
R$613.285,42

R$703.703,60

R$832.064,20
R$12.995.726,90

Programa de Legislação e Normas
Sobre a Gestão dos Resíduos
(PLNGR)
Programa de Manejo adequado dos
Resíduos Sólidos em Áreas Urbanas
(PMARS - Áreas Urbanas)
Programa Coleta Seletiva Já (PCS)

Programa de Instalações Operacionais
para Coleta Seletiva (PIOCS)
Programa de Tratamento dos Resíduos
Sólidos (PTRS)

R$33.724.395,59

Fonte: INCIBRA, 2020.

No Gráfico 19 e Gráfico 20 estão os investimentos de Limpeza Urbana e Manejo de
Resíduos Sólidos, em relação aos prazos de prioridade, previstos na Zona Urbana de
São Miguel do Gostoso.
Gráfico 19: Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos na Zona Urbana de São Miguel do
Gostoso: Custos e Prazos
R$45.000.000,00
R$38.387.773,47

R$40.000.000,00
R$35.000.000,00
R$30.000.000,00
R$25.000.000,00
R$20.000.000,00
R$15.000.000,00

R$10.481.402,24

R$10.000.000,00
R$5.000.000,00
R$-

R$-

Médio Prazo

Longo Prazo

R$Imediato

Curto Prazo

Fonte: INCIBRA, 2020.
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O Gráfico 20 mostra os investimentos de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos
Sólidos previstos na Zona Rural de São Miguel do Gostoso, os quais os Programas,
Projetos e Ações somam R$ 6.816.454,33.
Gráfico 20: Análise de Investimentos: Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos na Zona
Rural de São Miguel do Gostoso
R$299.694,50
R$- R$R$-

Programa de Legislação e
Normas Sobre a Gestão dos
Resíduos (PLNGR)
Programa de Manejo
adequado dos Resíduos
Sólidos na Zona Rural
(PMARS - Zona Rural)
Programa Coleta Seletiva Já
(PCS)

Programa de Instalações
Operacionais para Coleta
Seletiva (PIOCS)

R$6.516.759,83

Programa de Tratamento dos
Resíduos Sólidos (PTRS)

Fonte: INCIBRA, 2020.

No Gráfico 21 estão os investimentos de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos
Sólidos, em relação aos prazos de prioridade, previstos na Zona Rural de São Miguel do
Gostoso.
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Gráfico 21: Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos na Zona Rural de São Miguel do
Gostoso: Custos e Prazos
R$7.000.000,00

R$6.412.256,65

R$6.000.000,00
R$5.000.000,00
R$4.000.000,00
R$3.000.000,00
R$2.000.000,00
R$1.000.000,00

R$404.197,68
R$-

R$-

Médio Prazo

Longo Prazo

R$Imediato

Curto Prazo

Fonte: INCIBRA, 2020.

9. INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
A partir dos cenários definidos no Produto E – Programas, Projetos e Ações, de
acordo com a metodologia utilizada, estabeleceu-se o Plano de Execução para realização
dos programas, projetos e ações relacionadas ao Manejo de Águas Pluviais do setor de
Saneamento Básico.
A estimativa de custos para ações e projetos deste programa foi realizada
utilizando-se como base banco de preços do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Índices da Construção Civil – SINAPI (planilhas desoneradas, data base de dezembro de
2019), da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Cerará (tabela com desoneração, data
base de dezembro de 2018), do Orçamento de Obras do Sergipe – ORSE (data base de
dezembro de 2019), de companhias de saneamento, como Companhia de Água e Esgotos
do Rio Grande do Norte – CAERN (com desoneração, data base de novembro de 2019),
e com base na experiência da empresa INCIBRA – Inovação Civil Brasileira na
elaboração de projetos de engenharia na área. Além disso, foram utilizados preços de
editais e processos licitatórios existentes, com o mesmo escopo e abrangência das ações
previstas neste plano, bem como de programas, projetos e ações disponibilizados no
Portal da Transparência (Controladoria Geral da União). Deu-se prioridade aos custos de
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projetos e ações com características similares aos previstos para o município de São
Miguel do Gostoso-RN bem como em municípios com características socioeconômicas
semelhantes aos da realidade municipal e de agentes financiadores em comum, como a
FUNASA – Fundação Nacional de Saúde, por exemplo.
É importante observar que os custos utilizados para ações relativas à execução de
obras tratam-se de estimativas. Estes valores devem ser revisados juntamente com o
PMSB e refletir os orçamentos executivos previstos na elaboração dos projetos anteriores
a execução das obras, também previstos neste Plano.
Também é necessário destacar que para as composições de preços ou editais e
processos licitatórios do portal da transparência que foram elaborados antes da data base
do orçamento elaborado para este produto (dezembro de 2019), utilizou-se o Índice
Nacional da Construção Civil (INCC) para realizar o reajuste dos preços coletados.
A partir dos Programas, Projetos e Ações, têm-se ao final deste item um quadro
contendo custo estimativo dos programas, projetos e ações, bem como possíveis fontes
de financiamento, metas de execução, responsáveis pela execução e possíveis parcerias:
9.1. PROGRAMA DE MELHORIA NA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE
DRENAGEM PLUVIAL
De acordo com informações levantadas durante a elaboração do Produto D,
Diagnóstico Técnico-Participativo, deste plano, o município de São Miguel do Gostoso
conta com uma infraestrutura de Manejo de Águas Pluviais distribuída em dispositivos
de drenagem urbana e drenagem natural.
O município apresenta em sua maior parte a drenagem superficial e diversas
soluções pontuais e paliativas de drenagem, contribuindo em alguns casos com a
drenagem irregular e o assoreamento dos corpos d’água próximos, além de alguns
problemas pontuais de alagamento/empoçamento quando em períodos de chuvas
intensas. Foi possível identificar problemas no sistema de soluções pontuais de drenagem
do município, tanto na zona urbana quanto na zona rural.
Na zona urbana existem dispositivos de microdrenagem e drenagem natural,
sendo que os dispositivos de microdrenagem não são oriundos de estudos ou projetos
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específicos de drenagem urbana. Já para a Zona Rural, grande maioria das comunidades
conta apenas com drenagem natural.
Através deste programa busca-se a melhoria da condição de drenagem pluvial no
município com o objetivo de prevenir inundações, preservar as várzeas não urbanizadas,
minimizar problemas de erosão e não expor a população a condições de perda de bens e
de exposição da saúde à possíveis contaminações.
Diante disso, foi proposta a implantação de medidas de manutenção corretiva e
preventiva dos pontos de alagamento bem como registro deste tipo de ocorrência,
servindo de subsídio para posteriores projetos a serem elaborados relativos ao tema. Além
disso, prevê-se a elaboração e execução de um projeto de drenagem de águas pluviais e
elaboração e execução de um projeto de recuperação e revitalização de áreas ribeiras e
das matas ciliares ao longo de cursos d’águas naturais, dentre outros projetos e ações mais
bem descritas no quadro ao final deste item.
Ressalta-se que o município não possui um cadastro do sistema de drenagem
existente, portanto, para estimar custos de ações como “Cadastro do sistema existente em
base de dados georreferenciada” fez um levantamento das vias pavimentadas do
município através do software Google Earth e supôs-se que esse seria o comprimento das
sarjetas existentes no município. Tal levantamento pode ser observado no mapa de
pavimentação elaborado para tal propósito (Figura 1).
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Figura 1 - Mapa de Pavimentação do Município de São Miguel do Gostoso – RN.

Fonte: INCIBRA, elaborado via Google Earth, 2020.
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Para estimar o custo da ação “3.1 Elaboração de Projeto Básico e Executivo para
adequação da Drenagem Pluvial, prevendo possíveis áreas de expansão de acordo com o
Plano Diretor e sua possível revisão” utilizou-se a área urbana municipal, também
levantada via Google Earth. Já para a ação “3.2 Execução, de acordo com o projeto, das
obras de drenagem previstas” considerou-se que o projeto representa apenas 10% do custo
da execução. Com isso, estimou-se o custo dessa ação com base nesse valor.
Para a ação “4.2 Revitalização/recuperação dos córregos existentes no município
de acordo com o projeto elaborado” tomou-se como base licitações públicas para
contratação de maquinário e projetos de revitalização de matas ciliares para poder-se
estimar esse valor. Também considerou-se que, como haverão medidas estruturantes para
redução e controle do lançamento de resíduos nos córregos existentes no município, o
valor anual desse serviço será reduzido gradativamente ao longo dos 20 anos, pois serão
necessárias intervenções menores ao longo dos anos conforme medidas de proteção
dessas áreas e ações de educação ambiental forem sendo implementadas. Supôs-se um
decréscimo de 5% nos quatro primeiros anos, de 10% a cada ano, para os demais anos do
horizonte de projeto.
Já nas ações “3.1 Elaboração de Projeto Básico e Executivo para adequação da
Drenagem Pluvial, prevendo possíveis áreas de expansão de acordo com o Plano Diretor
e sua possível revisão”,“3.2 Execução, de acordo com o projeto, das obras de drenagem
previstas” e “3.3 Promoção da manutenção nas Infraestruturas existentes” da Zona Rural
do município, estimou-se um valor de 10% do valor empregado nas respectivas ações da
Zona Urbana.
Além destes, as ações “4.3 Projeto e execução de melhorias no pavimento dos
pontos críticos das estradas de acesso” e “4.4 Projeto e execução de plano de adequação
das passagens molhadas existentes”, também na Zona Rural, foram orçadas com base em
ações semelhantes já existentes no Plano Plurianual municipal para o quadriênio
2018/2021.
9.2. PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSÃO E ASSOREAMENTO (PCEA)
Verificou-se durante as visitas técnicas, que o município de São Miguel do
Gostoso apresenta a necessidade de revisão e a ausência de algumas legislações que
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integrem todo o seu território relacionados ao uso e ocupação do solo, a drenagem para
implantação de novos loteamentos, assim a de corpos hídricos ameaçados de
assoreamento pelo acúmulo de detritos e entulhos, podendo comprometer a dinâmica da
drenagem do município.
Assim, este programa visa a aplicação de medidas preventivas, mitigadoras e
corretivas contra a ocorrência de erosão e assoreamento das áreas ribeirinhas e matas
ciliares. A falta de instrumentos de planejamento municipal dificulta a gestão dessas
áreas, intensificando os processos de erosão e assoreamento, assim, se faz necessário a
regulamentação do uso e ocupação do solo e implantação de novos loteamentos através
de legislação específica. Além disso, busca a recuperação e revitalização das áreas
ribeiras e matas ciliares e a conscientização da população a respeito do tema.
9.3. PROGRAMA DE MELHORIA ORGANIZACIONAL E GERENCIAL
(PMOG)
O Plano Diretor possui a função de ordenar as futuras ações políticas por um
determinado período, com intuito de garantir o desenvolvimento harmonioso das cidades
em relação a sua expansão, uso e ocupação do solo, habitação, saneamento ambiental,
estrutura viária, planejamento urbano, meio ambiente, etc. Dentre estas características
destaca-se a relação entre Drenagem, Meio Ambiente e Adensamento Urbano, esta
questão é de grande importância e deve ser planejada juntamente com todas as outras
questões, de maneira compatível e sustentável. O município de São Miguel do Gostoso
apresenta Plano Diretor Municipal, porém este necessita de uma revisão. Essa ação está
proposta e com custo estimado com base em licitações de municípios semelhantes no eixo
de Desenvolvimento Político Institucional.
Acompanhado da revisão deste documento, devem ser promovidas medidas de
fiscalização sobre as diretrizes do planejamento urbano assim como de outras políticas
públicas existentes, conforme apresentado no quadro ao fim deste item.
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Quadro 8: Plano de Execução Manejo de Águas Pluviais: Zona Urbana

PROGRAMA PROJETOS

AÇÕES

CUSTO ESTIMADO
DA ÇÃO

AGENTE
CUSTO
RESPONSÁVEL
META DE
ESTIMADO
FONTES DE
PELA
EXECUÇÃO
DO
FINANCIAMENTO
EXECUÇÃO
DA AÇÃO
PROGRAMA
DO
PROGRAMA

Já orçado em 3.3
1.1
Manutenção
Promoção da manutenção
preventiva e corretiva dos
nas infraestruturas
01. Combate pontos de alagamento
existentes
dos pontos
de
1.2 Implantação de banco
alagamento
de dados para registro dos
pontos de alagamento
Programa de
Melhoria Da 02. Melhoria
Da Gestão e
Gestão Dos
Dos
Serviços
Serviços De
de
Drenagem
Drenagem e
e Manejo de
Manejo de
Águas
Águas Pluviais
Pluviais
(PMGSD)

-

-

PARCERIAS

Contínua

Órgãos
Governamentais

Imediato

Órgãos
Governamentais,
Instituições de
Ensino

Imediato

Órgãos
Governamentais,
Instituições de
Ensino

2.1 Criação de banco de
dados com informações de
todo o sistema

Orçado em "2.2 Cadastro
do sistema existente em
base de dados
georreferenciada"

2.2 Cadastro do sistema
existente em base de
dados georreferenciada

R$
8.233,97

Governo Estadual;
Caixa Econômica
Federal; Banco do
Brasil; BIRD; BID;

Imediato

Órgãos
Governamentais,
Instituições de
Ensino

R$
907.698,00

Governo Estadual;
Caixa Econômica
Federal; Banco do
Brasil; BIRD; BID;
Programa
Saneamento Para
Todos (FGTS)

Curto

Órgãos
Governamentais

3.1 Elaboração de Projeto
Básico e Executivo para
03. Sistema
adequação da Drenagem
de Drenagem
Pluvial,
prevendo
Urbana de
possíveis
áreas
de
Águas
expansão de acordo com o
Pluviais
Plano Diretor e sua
possível revisão

R$
47.360.039,46

Prefeitura
Municipal
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PROGRAMA PROJETOS

AÇÕES

CUSTO ESTIMADO
DA ÇÃO

3.2 Execução, de acordo
com o projeto, das obras
de drenagem previstas

R$
R$ 9.076.980,00

3.3
Promoção
da
manutenção
nas
Infraestruturas existentes

R$
338.000,00

4.1 Planejamento de
revitalização/recuperação
dos córregos existentes

-

04.
Revitalização
dos Córregos 4.2
existentes Revitalização/recuperação
dos córregos existentes no
município de acordo com
o projeto elaborado

R$
721.207,49

AGENTE
CUSTO
RESPONSÁVEL
META DE
ESTIMADO
FONTES DE
PELA
EXECUÇÃO
PARCERIAS
DO
FINANCIAMENTO
EXECUÇÃO
DA AÇÃO
PROGRAMA
DO
PROGRAMA
Governo Estadual;
Caixa Econômica
Federal; Banco do
Órgãos
Brasil; BIRD; BID;
Médio
Governamentais
Programa
Saneamento Para
Todos (FGTS)
Governo Estadual;
Caixa Econômica
Federal; Banco do
Órgãos
Brasil; BIRD; BID;
Contínua
Governamentais
Programa
Saneamento Para
Todos (FGTS)
Órgãos
Governamentais,
Imediato
Instituições de
Ensino
Governo Estadual;
Banco do Brasil;
BIRD; BID; BNDES
Órgãos
através do Fundo
Governamentais,
Social; Ministério do
Instituições de
Meio Ambiente
Médio
Ensino,
através do Fundo
Sociedade Civil,
Nacional de Meio
Associações
Ambiente –FNMA;
Comunitárias
Caixa Econômica
Federal ; Programa
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PROGRAMA PROJETOS

05. Extinção
das
interferências
entre o
sistema de
manejo de
águas
pluviais e o
sistema de
esgotamento
sanitário

Programa de
Controle de
Erosão e

01.
Recuperação
de áreas
ribeiras e das

AÇÕES

5.1 Criação de legislação e
medidas para inibir a
ligação de águas pluviais a
rede de esgotamento
sanitário
5.2 Criação de legislação e
medidas para inibir o
lançamento de esgoto a
céu aberto
5.3 Realização, por meio
da secretaria, órgão ou
empresa responsável, de
fiscalização e ações para
extinção dos pontos de
lançamento de águas
pluviais na rede de esgoto
1.1 Elaborar legislação
municipal
sobre
prevenção e controle de
erosão

CUSTO ESTIMADO
DA ÇÃO

AGENTE
CUSTO
RESPONSÁVEL
META DE
ESTIMADO
FONTES DE
PELA
EXECUÇÃO
DO
FINANCIAMENTO
EXECUÇÃO
DA AÇÃO
PROGRAMA
DO
PROGRAMA
Saneamento Para
Todos (FGTS)

PARCERIAS

-

-

Imediato

Câmara
Municipal

-

-

Imediato

Câmara
Municipal

-

-

Contínua

Órgãos
Governamentais

-

Curto

-

R$
4.866,70

Prefeitura
Municipal

Câmara
Municipal
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PROGRAMA PROJETOS

Assoreamento
(PCEA)

matas
ciliares ao
longo dos
cursos
d’água
naturais

AÇÕES

CUSTO ESTIMADO
DA ÇÃO

Já incluso no item "4.2
1.2 Levantamento das
Revitalização/recuperação
áreas ribeiras e de matas
dos córregos existentes no
ciliares ao longo de cursos
município de acordo com
d’águas naturais
o projeto elaborado"
1.3 Elaboração de projeto
Já incluso no item "4.2
de
recuperação
e
Revitalização/recuperação
revitalização de áreas
dos córregos existentes no
ribeiras e das matas
município de acordo com
ciliares ao longo de cursos
o projeto elaborado"
d’águas naturais
1.4 Execução das obras do
Já incluso no item "4.2
projeto de recuperação e
Revitalização/recuperação
revitalização de áreas
dos córregos existentes no
ribeiras e das matas
município de acordo com
ciliares ao longo de cursos
o projeto elaborado"
d’águas naturais
1.5 Fiscalizar e fazer
cumprir as diretrizes das
legislações federais e
estaduais referentes à
manutenção das faixas
ciliares em córregos, rios e
nascentes
1.6 Capacitação de equipe
técnica da Prefeitura
R$
Municipal em relação aos
4.866,70
processos erosivos

AGENTE
CUSTO
RESPONSÁVEL
META DE
ESTIMADO
FONTES DE
PELA
EXECUÇÃO
DO
FINANCIAMENTO
EXECUÇÃO
DA AÇÃO
PROGRAMA
DO
PROGRAMA

PARCERIAS

-

Curto

Órgãos
Governamentais,
Instituições de
Ensino

-

Curto

Órgãos
Governamentais

-

Médio

Órgãos
Governamentais

-

Contínua

Órgãos
Governamentais

Curto

Órgãos
Governamentais,
Instituições de
Ensino

Governo Estadual;
BNDES através do
Fundo Social
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PROGRAMA PROJETOS

AÇÕES

CUSTO ESTIMADO
DA ÇÃO

AGENTE
CUSTO
RESPONSÁVEL
META DE
ESTIMADO
FONTES DE
PELA
EXECUÇÃO
DO
FINANCIAMENTO
EXECUÇÃO
DA AÇÃO
PROGRAMA
DO
PROGRAMA

Já incluso no item "4.2
Revitalização/recuperação
1.7
Manutenção
da
dos córregos existentes no
cobertura vegetal do solo
município de acordo com
o projeto elaborado"

1.
Fiscalização
Programa de
sobre as
Melhoria
diretrizes das
Organizacional
políticas
e Gerencial
públicas de
(PMOG)
planejamento
urbano
existente

Já incluso no item "4.2
1.8 Implantar sistema de Revitalização/recuperação
proteção do solo com dos córregos existentes no
coberturas artificiais
município de acordo com
o projeto elaborado"
1.1 Monitoramento e
fiscalização quanto ao
cumprimento
das
diretrizes de planejamento
urbano
1.2 Elaborar legislação de
uso do solo para fins
agropecuários

-

PARCERIAS

-

Contínua

Órgãos
Governamentais,
Instituições de
Ensino,
Sociedade Civil,
Associações
Comunitárias

-

Curto

Órgãos
Governamentais

-

Contínua

Órgãos
Governamentais
e Sociedade
Civil

-

Imediato

Câmara
Municipal

R$
9.733,40

Prefeitura
Municipal

1.3 Fiscalizar a aplicação
das leis sobre uso do solo

-

-

Contínua

Órgãos
Governamentais
e Sociedade
Civil

1.4 Criação de legislação
específica que estabeleça
as diretrizes para o manejo
e descarte de resíduos de
todos
os
tipos
no

-

-

Imediato

Câmara
Municipal
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PROGRAMA PROJETOS

AÇÕES

município de modo a
evitar o uso de encostas
como bota-fora e a
desobstrução de estradas e
de
dispositivos
de
drenagem
1.5
Fiscalização
e
monitoramento
do
lançamento indevido de
resíduos em áreas de
encostas, áreas de corpos
hídricos e de dispositivos
de drenagem
2.1 Capacitação da equipe
técnica
02.
2.2 Definir no plano
Reativação contingência medidas a
Defesa Civil serem
tomadas
em
situações emergenciais,
como
enchentes,
definindo todas as ações a
serem tomadas pela defesa
civil.

CUSTO ESTIMADO
DA ÇÃO

AGENTE
CUSTO
RESPONSÁVEL
META DE
ESTIMADO
FONTES DE
PELA
EXECUÇÃO
DO
FINANCIAMENTO
EXECUÇÃO
DA AÇÃO
PROGRAMA
DO
PROGRAMA

PARCERIAS

Contínua

Órgãos
Governamentais
e Sociedade
Civil

Governo Estadual;
BNDES através do
Fundo Social

Imediato

Órgãos
Governamentais,
Instituições de
Ensino

-

Imediato

Defesa Civil

-

-

R$
4.866,70

-
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PROGRAMA PROJETOS

CUSTO ESTIMADO
DA ÇÃO

AÇÕES

2.3
Realização
de
palestras e comunicação
junto aos munícipes.

AGENTE
CUSTO
RESPONSÁVEL
META DE
ESTIMADO
FONTES DE
PELA
EXECUÇÃO
DO
FINANCIAMENTO
EXECUÇÃO
DA AÇÃO
PROGRAMA
DO
PROGRAMA

R$
4.866,70

Governo Estadual

PARCERIAS

Órgãos
Governamentais,
Instituições de
Ensino,
Sociedade Civil,
Associações
Comunitárias

Imediato

Fonte: INCIBRA, 2020.

Quadro 9: Plano de Execução Manejo de Águas Pluviais: Zona Rural

PROGRAMA PROJETOS

AÇÕES

1.1 Implantação de
manutenção preventiva
01. Combate e corretiva das estradas
dos pontos vicinais
de
1.2 Implantação de
alagamento banco de dados para
registro dos pontos de
alagamento

Programa de
Melhoria Da
Gestão Dos
Serviços De
Drenagem e
Manejo de
Águas Pluviais 02. Melhoria
2.1 Criação de banco de
(PMGSD)
Da Gestão e
dados com informações
Dos Serviços
de todo o sistema
de Drenagem

CUSTO ESTIMADO
DA ÇÃO

AGENTE
CUSTO
RESPONSÁVEL
META DE
ESTIMADO
FONTES DE
PELA
EXECUÇÃO
DO
FINANCIAMENTO
EXECUÇÃO
DA AÇÃO
PROGRAMA
DO
PROGRAMA

R$
-

-

-

-

R$
4.374.423,40

-

-

Órgãos
Governamentais

Contínua

Imediato

Imediato

PARCERIAS

Prefeitura
Municpal

Órgãos
Governamentais,
Instituições de
Ensino
Órgãos
Governamentais,
Instituições de
Ensino
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PROGRAMA PROJETOS

AÇÕES

e Manejo de
2.2 Cadastro do sistema
Águas
existente em base de
Pluviais
dados georreferenciada
3.1
Elaboração
de
Projeto
Básico
e
Executivo
para
adequação da Drenagem
Pluvial,
prevendo
possíveis
áreas
de
03. Sistema expansão de acordo com
de Drenagem o Plano Diretor e sua
Urbana de possível revisão
Águas
3.2 Execução, de acordo
Pluviais
com o projeto, das obras
de drenagem previstas

04.
Adequação
dos acessos
às

3.3
Promoção
da
manutenção
nas
Infraestruturas
existentes
4.1 Elaboração de plano
de
manutenção
preventiva e corretiva
das passagens molhadas
existentes

CUSTO ESTIMADO
DA ÇÃO

R$
823,40

R$
907.698,00

R$
4.538.490,00

R$
33.800,00

-

AGENTE
CUSTO
RESPONSÁVEL
META DE
ESTIMADO
FONTES DE
PELA
EXECUÇÃO
PARCERIAS
DO
FINANCIAMENTO
EXECUÇÃO
DA AÇÃO
PROGRAMA
DO
PROGRAMA
Governo Estadual;
Órgãos
Caixa Econômica
Governamentais,
Imediato
Federal; Banco do
Instituições de
Brasil; BIRD; BID;
Ensino

Governo Estadual;
Caixa Econômica
Federal; Banco do
Brasil; BIRD; BID;

Governo Estadual;
Caixa Econômica
Federal; Banco do
Brasil; BIRD; BID;
Governo Estadual;
Caixa Econômica
Federal; Banco do
Brasil; BIRD; BID;

-

Curto

Órgãos
Governamentais

Médio

Órgãos
Governamentais

Contínua

Órgãos
Governamentais

Imediato

Órgãos
Governamentais
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PROGRAMA PROJETOS

AÇÕES

comunidades 4.2 Levantamento dos
rurais
trechos
mais
problemáticos
nas
estradas de acesso
4.3 Projeto e execução
de
melhorias
no
pavimento dos pontos
críticos das estradas de
acesso
4.4 Projeto e execução
de plano de adequação
das passagens molhadas
existentes
4.5 Levantamento dos
pontos
onde
seja
necessária a construção
de passagem molhada
4.6
Construção
de
acordo com o projeto,
das passagens molhadas
com os respectivos
dispositivos
de
drenagem
Criação
de
05. Extinção 5.1
legislação e medidas
das
interferências para inibir o lançamento
de esgoto a céu aberto
entre o
sistema de 5.2
Criação
de
manejo de legislação e medidas

CUSTO ESTIMADO
DA ÇÃO

AGENTE
CUSTO
RESPONSÁVEL
META DE
ESTIMADO
FONTES DE
PELA
EXECUÇÃO
DO
FINANCIAMENTO
EXECUÇÃO
DA AÇÃO
PROGRAMA
DO
PROGRAMA

PARCERIAS

-

-

Imediato

Órgãos
Governamentais,
Instituições de
Ensino

R$
2.186.800,00

Governo Estadual;
Caixa Econômica
Federal; Banco do
Brasil; BIRD; BID;

Curto

Órgãos
Governamentais

R$
2.186.800,00

Governo Estadual;
Caixa Econômica
Federal; Banco do
Brasil; BIRD; BID;

Curto

Órgãos
Governamentais

-

-

Imediato

Órgãos
Governamentais,
Instituições de
Ensino

R$
-

-

Médio

Órgãos
Governamentais

-

-

Imediato

Câmara
Municipal

-

-

Imediato

Câmara
Municipal
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PROGRAMA PROJETOS

AÇÕES

CUSTO ESTIMADO
DA ÇÃO

PARCERIAS

águas
pluviais e o
sistema de
esgotamento
sanitário

Programa de
Controle de
Erosão e
Assoreamento
(PCEA)

para inibir a destinação
de águas pluviais a
solução de esgotamento
sanitário adotada
5.3
Realização, por
meio da secretaria,
órgão
ou
empresa
responsável,
de
fiscalização e ações para
extinção dos pontos de
lançamento de águas
pluviais na rede de
esgoto
1.1 Elaborar legislação
municipal
sobre
prevenção e controle de
erosão
01.
1.2 Levantamento das
Recuperação
áreas ribeiras e de matas
Já orçado na Zona Urbana
de áreas
ciliares ao longo de
ribeiras e das
cursos d’águas naturais
matas
Elaboração
de
ciliares ao 1.3
longo dos projeto de recuperação e
revitalização de áreas
cursos
Já orçado na Zona Urbana
ribeiras e das matas
d’água
ciliares ao longo de
naturais
cursos d’águas naturais
1.4 Execução das obras
do
projeto
de Já orçado na Zona Urbana
recuperação
e

AGENTE
CUSTO
RESPONSÁVEL
META DE
ESTIMADO
FONTES DE
PELA
EXECUÇÃO
DO
FINANCIAMENTO
EXECUÇÃO
DA AÇÃO
PROGRAMA
DO
PROGRAMA

-

Imediato

Órgãos
Governamentais

-

Curto

Câmara
Municipal

Curto

Órgãos
Governamentais,
Instituições de
Ensino

R$
-

Prefeitura
Municpal
-

Curto

Órgãos
Governamentais

-

Médio

Órgãos
Governamentais
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PROGRAMA PROJETOS

CUSTO ESTIMADO
DA ÇÃO

AÇÕES

AGENTE
CUSTO
RESPONSÁVEL
META DE
ESTIMADO
FONTES DE
PELA
EXECUÇÃO
DO
FINANCIAMENTO
EXECUÇÃO
DA AÇÃO
PROGRAMA
DO
PROGRAMA

revitalização de áreas
ribeiras e das matas
ciliares ao longo de
cursos d’águas naturais
1.5 Fiscalizar e fazer
cumprir as diretrizes das
legislações federais e
estaduais referentes à
manutenção das faixas
ciliares em córregos,
rios e nascentes
1.6 Capacitação de
equipe
técnica
da
Prefeitura Municipal em Já orçado na Zona Urbana
relação aos processos
erosivos

1.7 Manutenção
cobertura vegetal
solo

R$
-

Órgãos
Governamentais

Curto

Órgãos
Governamentais,
Instituições de
Ensino

-

Curto

Órgãos
Governamentais,
Instituições de
Ensino,
Sociedade Civil,
Associações
Comunitárias

-

Curto

Órgãos
Governamentais

-

1.8 Implantar sistema de
proteção do solo com Já orçado na Zona Urbana
coberturas artificiais
1.
Programa de
1.1 Monitoramento e
Fiscalização
Melhoria
fiscalização quanto ao
sobre as
Organizacional
cumprimento
das
diretrizes das

Contínua

-

da
do Já orçado na Zona Urbana

R$
-

PARCERIAS

-

Contínua

Prefeitura
Municpal

Órgãos
Governamentais
e Sociedade
Civil
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PROGRAMA PROJETOS

e Gerencial
(PMOG)

AÇÕES

políticas
diretrizes
de
públicas de planejamento urbano
planejamento
urbano
1.2 Elaborar legislação
existente
de uso do solo para fins
agropecuários
1.3
Fiscalizar
a
aplicação das leis sobre
uso do solo
1.4
Criação
de
legislação
específica
que
estabeleça
as
diretrizes para o manejo
e descarte de resíduos de
todos os tipos no
município de modo a
evitar o uso de encostas
como bota-fora e a
desobstrução de estradas
e de dispositivos de
drenagem
1. 5 Fiscalização e
monitoramento
do
lançamento indevido de
resíduos em áreas de
encostas,
áreas
de
corpos hídricos e de
dispositivos
de
drenagem

CUSTO ESTIMADO
DA ÇÃO

-

AGENTE
CUSTO
RESPONSÁVEL
META DE
ESTIMADO
FONTES DE
PELA
EXECUÇÃO
DO
FINANCIAMENTO
EXECUÇÃO
DA AÇÃO
PROGRAMA
DO
PROGRAMA

-

PARCERIAS

Imediato

Câmara
Municipal

-

-

Contínua

Órgãos
Governamentais
e Sociedade
Civil

-

-

Imediato

Câmara
Municipal

Contínua

Órgãos
Governamentais
e Sociedade
Civil

-

-
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PROGRAMA PROJETOS

CUSTO ESTIMADO
DA ÇÃO

AÇÕES

2.1 Capacitação
equipe técnica

da

2.2 Definir no plano
contingência medidas a
serem tomadas em
situações emergenciais,
02.
como
enchentes,
Reativação definindo todas as ações
Defesa Civil a serem tomadas pela
defesa civil.

AGENTE
CUSTO
RESPONSÁVEL
META DE
ESTIMADO
FONTES DE
PELA
EXECUÇÃO
DO
FINANCIAMENTO
EXECUÇÃO
DA AÇÃO
PROGRAMA
DO
PROGRAMA

PARCERIAS

Já orçado na Zona Urbana

-

Imediato

Órgãos
Governamentais,
Instituições de
Ensino

-

-

Imediato

Defesa Civil

Curto

Órgãos
Governamentais,
Instituições de
Ensino,
Sociedade Civil,
Associações
Comunitárias

2.3
Realização
de
palestras e comunicação Já orçado na Zona Urbana
junto aos munícipes.

-

Fonte: INCIBRA, 2020.
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9.4. ANÁLISE DE INVESTIMENTOS: DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS
PLUVIAIS
Os investimentos em Programas, Projetos e Ações para o setor de Drenagem e
manejo de águas pluviais no município de São Miguel do Gostoso somam R$
16.473.410,76 (no período de 2020 a 2040).
O Gráfico 22 aborda a análise geral dos investimentos em Drenagem e manejo de
águas pluviais previstos para o município de São Miguel do Gostoso.
Gráfico 22: Análise de Investimentos: Drenagem e manejo de águas pluviais no município de São
Miguel do Gostoso

Imediato

Curto Prazo

Médio Prazo

Longo Prazo

Ações Contínuas

Fonte: INCIBRA, 2020.

Com relação aos prazos estabelecidos para o investimento em cada programa, a
seguir, são apresentados gráficos que ilustra como se darão os investimentos ao longo de
um horizonte de 20 anos.
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Gráfico 23: Drenagem e manejo de águas pluviais no município de São Miguel do Gostoso: Custos e
Prazos – PMGSD

Programa de Melhoria Da Gestão Dos Serviços De Drenagem e Manejo de
Águas Pluviais (PMGSD) - Zona Urbana

R$10.000.000,00
R$8.000.000,00
R$6.000.000,00
R$4.000.000,00
R$2.000.000,00
R$-

Investimentos
Imediato

Investimentos R$8.233,97

Curto
Prazo

Médio
Prazo

Longo
Prazo

R$907.698,

R$9.798.18

R$-

Ações
Contínu
as
R$338.000,

Fonte: INCIBRA, 2020.
Gráfico 24: Drenagem e manejo de águas pluviais no município de São Miguel do Gostoso: Custos e
Prazos – PCA

Programa de Controle de Erosão e Assoreamento (PCA) - Zona Urbana

R$5.000,00
R$4.000,00
R$3.000,00
R$2.000,00
R$1.000,00
R$-

Investimentos

Investimentos
Imediato

Curto
Prazo

Médio
Prazo

Longo
Prazo

R$-

R$4.866,70

R$-

R$-

Ações
Contínua
s
R$-

Fonte: INCIBRA, 2020.
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Gráfico 25: Drenagem e manejo de águas pluviais no município de São Miguel do Gostoso: Custos e
Prazos – PMOG

Programa de Melhoria Organizacional e Gerencial (PMOG) - Zona Urbana

R$10.000,00
R$8.000,00
R$6.000,00
R$4.000,00
R$2.000,00
R$-

Investimentos
Imediato

Investimentos R$9.733,40

Curto
Prazo

Médio
Prazo

Longo
Prazo

R$-

R$-

R$-

Ações
Contínua
s
R$-

Fonte: INCIBRA, 2020.
Gráfico 26: Drenagem e manejo de águas pluviais no município de São Miguel do Gostoso: Custos e
Prazos – PMGSD – Zona Rural

Programa de Melhoria Da Gestão Dos Serviços De Drenagem e Manejo de
Águas Pluviais (PMGSD) - Zona Rural

R$5.000.000,00
R$4.000.000,00
R$3.000.000,00
R$2.000.000,00
R$1.000.000,00
R$-

Investimentos

Investimentos
Imediato

Curto
Prazo

Médio
Prazo

Longo
Prazo

R$823,40

R$4.464.36

R$907.698,

R$-

Ações
Contínua
s
R$33.800,0

Fonte: INCIBRA, 2020.
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Gráfico 27: Drenagem e manejo de águas pluviais no município de São Miguel do Gostoso: Custos e
Prazos – PCEA – Zona Rural

Programa de Controle de Erosão e Assoreamento (PCEA)- Zona Rural

R$1,00
R$0,80
R$0,60
R$0,40
R$0,20
R$Investimentos

Investimentos
Imediato
R$-

Curto
Prazo
R$-

Médio
Prazo
R$-

Longo
Prazo
R$-

Ações
Contínuas
R$-

Fonte: INCIBRA, 2020.
Gráfico 28: Drenagem e manejo de águas pluviais no município de São Miguel do Gostoso: Custos e
Prazos – PMOG – Zona Rural

Programa de Melhoria Organizacional e Gerencial (PMOG) - Zona
Rural

R$1,00
R$0,80
R$0,60
R$0,40
R$0,20
R$-

Investimentos

Investimentos
Imediat
o

Curto
Prazo

Médio
Prazo

Longo
Prazo

R$-

R$-

R$-

R$-

Ações
Contínu
as
R$-

Fonte: INCIBRA, 2020.
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10. MEMORIAL DE CÁLCULO SIMPLIFICADO
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MEMORIAL DE CÁLCULO
INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ZONA URBANA
Atual Sistema de Abastecimento de Água
Programa Água para Todos (PAT)
01. Projeto de ampliação e modernização do Sistema de Abastecimento de Água
1.1 Elaboração do Estudo de Concepção e Projetos referentes a ampliação, melhorias e modernização do sistema de captação e bombeamento
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

UNIDADE

BANCO DE
DADOS
INCIBRA

Valor correspondente a 10% da Execução das obras de
ampliação, modernização e melhorias do sistema de
captação e bombeamento de acordo com projeto

un

CÓDIGO
BANCO DE
DADOS
INCIBRA

PREÇO UNIT.

QUANTIDADE

PREÇO TOTAL

R$

52.047,24

1.2 Execução das obras de ampliação, modernização e melhorias do sistema de captação e bombeamento de acordo com projeto
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL

CÓDIGO

BANCO DE
DADOS
INCIBRA

CÓDIGO

BANCO DE
DADOS
INCIBRA

Melhorias da qualidade e das vazões dos poços

un

R$

47.315,67

11

R$

1.3 Implantação de medidas para promover a operação de bombas com sistema reversa
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
Conjunto motobomba sbmersa monofásica 5 CV, que
atenda a vazão aproximada mínima de 5m³/h e
máxima 13 m³/h, altura manométrica aproximada
mínima de 50 mca e máxima de
144 mca, tensão monofásica, com 5 cv de potencia,
com minimo de 18 estágios,
com bocal de saída de 1 1/2” com rosca BSP.

un

R$

5.673,00

11

1.4 Elaboração e execução de um plano de manutenção preventiva das bombas dos poços
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
Contratação de um técnico em mecânica para elaborar
um plano de manutenção preventiva do conjunto
mês
R$
2.855,68
1
motobomba dos poços
Serviços de manutenção dos equipamentos que
compõem o sistema de abastecimento de águas, onde
os poços são equipados com bombas submersas, motobombas, motores elétricos e painéis de controle

horas

R$

213,33

320

520.472,41

PREÇO TOTAL

R$

62.403,00

PREÇO TOTAL
R$

2.855,68

R$

68.265,60

Total
R$
71.121,28
1.5 Realização de treinamento operacional e capacitação de funcionários responsáveis pela operação e manutenção dos sistemas, continuamente
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Treinamento e capacitação profissional aos
C01
funcionários responsáveis pela operação e manutenção
un
R$
4.498,90
4
R$
17.995,60
do sistema
1.6 Elaboração do Estudo de concepção e Projeto para garantir tratamento e monitoramento de água
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
BANCO DE
Valor correspondente a 10% da Execução dos projetos
R$
3.540,39
DADOS
un
de tratamento e monitoramento de água
INCIBRA
1.7 Implantação de um sistema simplificado de tratamento de água
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO P/ CLORAÇÃO, CLORADOR DE
I6242/SEINFRA
PASTILHAS, TIPO SANY-CLOR 5000 INCL.
un
R$
907,87
11
R$
10.386,03
INSTALAÇÃO
MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E
C3502/SEINFRA EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO, CASA DE
un
R$
2.186,88
11
R$
25.017,91
OPERAÇÃO
Total
R$
35.403,94
1.8 Aquisição de equipamentos e instalação de infraestrutura adequada para a análise da água
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Aquisição de equipamentos e construção do laboratório
C02
para análises físico-químicas e microbiológicas de
un
R$ 331.250,81
1
R$
331.250,81
água
1.9 Contratação de técnicos de laboratório para a realização do monitoramento contínuo e controle da qualidade da água
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
88321/SINAPI

Técnico de laboratório com encargos complementares

hora

R$

19,84

100

R$

1.984,00

88249/SINAPI

Auxiliar de laboratório com encargos complementares

hora

R$

24,03

120

R$

2.883,60

40812/SINAPI

Auxiliar de escritório com encargos complementares

mês

R$

1.547,23

1

R$

1.547,23

R$
R$

53.169,96
1.063.399,20

Total (ao ano)
Total (em 20 anos)

CÓDIGO

BANCO DE
DADOS
INCIBRA

CÓDIGO

C03

CÓDIGO
BANCO DE
DADOS
INCIBRA
CÓDIGO
BANCO DE
DADOS
INCIBRA

CÓDIGO
-

CÓDIGO

BANCO DE
DADOS
INCIBRA

02. Projeto de readequação dos poços atuais da Zona Urbana
2.1 Elaboração e execução de Estudo de viabilidade técnica e Projetos para garantir outros usos ou desativação de poços
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Elaboração de Estudo de viabilidade técnina e Projetos
para garantir outros usos ou desativação dos poços,
através de 01 (um) profissional responsável
(engenheiro ambiental/civil/sanitarista ou geólogo)

mês

R$

9.294,49

2

R$

18.588,98

Valor estimado a depender do Estudo de viabilidade técnica e Projetos para garantir outros
Execução de Projetos para garantir outros usos ou
usos ou desativação de poços
desativação dos poços
Total
R$
18.588,98
2.2 Instalação de proteção nos poços, de acordo com a NBR 12.244
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Cercamento em dimensão de 2,5 x 2,5m, com muro de
alvenaria de 0,9m de altura. As cercas será do tipo tela
de arame galvanizada. Além de mourão de concreto
com altura de 2,30m e um portão metálico
para acesso ao local

un

R$

1.976,11

11

R$

2.3 Implantar e executar um plano de monitoramento ambiental das áreas entorno dos poços
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
Elaboração e execução de um plano de monitoramento
ambiental nas áreas próximas dos poços

mês

R$

80.640,39

2

21.737,24

PREÇO TOTAL
R$

161.280,77

2.4 Realização dos cadastros dos poços, monitoramento das vazões e automatização do controle
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Cadastramento dos poços
un
R$
2.298,00
11
R$
25.278,00
Monitoramento das vazões dos poços
un
R$
1.800,00
11
R$
19.800,00
Automação dos poços
un
R$
3.410,68
11
R$
37.517,48
Total
R$
82.595,48
2.5 Garantir a fiscalização contínua e estimular o cadastro dos poços públicos e privados ao órgão competente
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
03. Projeto de melhorias no sistema de reservação
3.1 Elaboração de estudo técnico e econômico para avaliação da estrutura e demanda do reservatório já existente
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA ELABORAÇAO DE LAUDO TECNICO
ESTRUTURAL DE RESERVATORIO DE AGUA
POTAVEL CONSTRUIDO EM CONCRETO
ARMADO INCLUINDO TODAS AS DESPESAS
RELATIVAS, BEM COMO DOCUMENTAÇAO
NECESSARIA PARA APRESENTAÇAO FINAL DAS
CONDIÇOES TECNICAS DA ESTRUTURA, COM
EMBASAMENTO EM NORMAS TECNICAS DA
ABNT

un

R$

25.000,00

10

R$

250.000,00

3.2 Elaboração de projeto para recuperação da estrutura do reservatório existente - de acordo com a viabilidade técnica e econômica
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Valor estimado a depender da Elaboração de estudo técnico e econômico para avaliação
da estrutura e demanda do reservatório já existente
CÓDIGO
CÓDIGO
-

CÓDIGO
CÓDIGO
CÓDIGO
10308/ORSE
BANCO DE
DADOS
INCIBRA

3.3 Execução das obras de recuperação do reservatório existente - de acordo com a viabilidade técnica e econômica
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Valor estimado a depender da Elaboração de estudo técnico e econômico para avaliação
da estrutura e demanda do reservatório já existente
3.4 Desativação e demolição do reservatório existente - de acordo com a viabilidade técnica
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE

PREÇO TOTAL

Valor estimado a depender da Elaboração de estudo técnico e econômico para avaliação
da estrutura e demanda do reservatório já existente

-

3.5 Elaboração de projeto para construção de reservatório(s) - de acordo com a viabilidade técnica
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE

PREÇO TOTAL

Valor estimado a depender da Elaboração de estudo técnico e econômico para avaliação
da estrutura e demanda do reservatório já existente

-

3.6 Execução das obras de construção de reservatório(s) - de acordo com a viabilidade técnica
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Valor estimado a depender da Elaboração de estudo técnico e econômico para avaliação
da estrutura e demanda do reservatório já existente
3.7 Limpeza do reservatório e manutenção das estruturas civis, hidráulicas e mecânicas
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Limpeza do reservatório existente
un
R$
12,50
100
R$
1.250,00
Manutenção das estruturas civis, hidráulicas e
mecânicas
Total (em 20 anos)

un

R$

35.538,56

1

R$

35.538,56

R$

48.038,56

3.8 Levantamento, aquisição e instalação de sistemas de macromedição, atuador elétrico, medidor de nível e controle de boia
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO DN 200 C/
I2958/SEINFRA
un
R$ 13.064,33
1
R$
13.064,33
CONV./ TOTALIZAD
VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL
I8736/SEINFRA
un
R$
9.589,84
1
R$
9.589,84
MÁXIMO DN 200
Total
R$
22.654,17
04. Projeto de ampliação do índice de atendimento da população com o abastecimento de água
4.1 Cadastro da rede existente em formato digital e em base dados georreferenciada
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
06098/ORSE
Cadastro de Redes de Água / Adutoras
m
R$
1,35
8260
R$
11.151,00
4.2 Projeto Executivo de ampliação e modernização dos sistemas de distribuição
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Projeto de Abastecimento de Àgua do sistema de
12290/ORSE
m2
R$
0,30
3500000
R$
1.050.000,00
distribuição, acima de 125.000,00 m2
Demais Projetos, equivalente a 25% do Projeto de
R$
262.500,00
Abastecimento de Água
Total
R$
1.312.500,00
4.3 Execução das obras de ampliação e modernização dos sistemas de distribuição
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
C04
Execução das obras da nova rede (ampliada)
m
R$
86,78
8260,00
R$
716.823,83
C04
Execução das obras da nova rede (ampliada)
m
R$
86,78
8195,79
R$
711.251,35
Preço dos serviços complementares (equivalente a 10%
R$
142.807,52
do preço da execução)
Total
R$
1.570.882,69
4.4 Acompanhar a demanda juntamente com o crescimento da população urbana
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
4.5 Troca/ Implantação de novos micromedidores
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Fornecimento e assentamento de hidrômetro dn 1/2",
06163/ORSE
un
R$ 110,91
2789
R$ 309.340,92
vazão 3,0m3/h
4.6 Atualização na quantidade de ligações por categoria
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
05. Projeto de garantia do abastecimento de água em alta estação
5.1 Aumentar o fornecimento de água, através de reservação e melhorias na gestão, em períodos de alta estação
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
TOTAL DO PROGRAMA
R$ 5.966.403,70
Programa de Controle e Redução de Perdas (PCRP)
01. Projeto de redução de perdas
1.1 Obter informações necessárias para estimar as perdas de água
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Obter os dados de volume de água que entra no
sistema, volume de água faturado e do volume
consumido
1.2 Elaboração e execução de um Projeto Integrado para redução e controle de perdas do sistema de abastecimento
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
CÓDIGO

BANCO DE
DADOS
INCIBRA

CÓDIGO

BANCO DE
DADOS
INCIBRA

Contratação de empresa de consultoria especializada
em combate a perda de água através da implantação do
Método de Análise e Solução de Problemas
de Perdas de Água – MASP II

un

R$ 143.137,00

1

1.3 Elaboração e execução de um Plano de combate a fraudes em ligações ativas e inativas
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
Contratação de 01 (um) profissional técnico
responsável (Engenheiro Civil/Ambiental/Sanitarista)
para elaboração de um Plano de combate a fraudes em
mês
R$
9.294,49
1
ligações ativas e inativas, mas também para realizar
capacitação
Contratação de 01 (um) profissional para o cargo de
mês
R$
1.551,76
240
agente de saneamento
Total

R$

143.137,00

PREÇO TOTAL

R$

9.294,49

R$

372.422,40

R$

381.716,89

CÓDIGO
BANCO DE
DADOS
INCIBRA

CÓDIGO
40928/SINAPI
88279/SINAPI

CÓDIGO
-

CÓDIGO
BANCO DE
DADOS
INCIBRA

1.4 Realizar o monitoramento de vazamentos e de pressão da rede de distribuição
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
Contratação de 01 (um) profissional para o cargo de
mês
R$
1.551,76
240
agente de saneamento
Aquisição de medidor de vazão ultrassônico
portátil para uso na aferição de sensores de vazão,
un
R$ 14.737,01
2
juntamente com o treinamento para o uso do
equipamento
Total
1.5 Realização de manutenção e reparos na rede
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
Contratação de 01 (um) profissional para o cargo de
mês
R$
2.021,18
12
encanador ou encanador hidráulico
Contratação de 01 (um) profissional para o cargo de
hora
R$
24,67
1440
montador eletromecânico
Total (ao ano)
Total (em 20 anos)

PREÇO TOTAL
R$

372.422,40

R$

29.474,02

R$

401.896,42
PREÇO TOTAL

R$

24.254,16

R$

35.524,80

R$
R$

59.778,96
1.195.579,20

1.6 Implantação de macromedidores
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Valor já incluso no item "1.4 Realizar o monitoramento de vazamentos e de pressão da
rede de distribuição"
TOTAL DO PROGRAMA
R$
2.122.329,51
Programa de Melhorias na Gestão dos Sistemas de Abastecimento de Água (PMGSAA)
01. Regulação dos serviços e acompanhamento dosindicadores
1.1 Regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO

Fiscalização e controle da prestação dos serviços
públicos de abastecimento de àgua

ano

R$

23.358,63

1

R$

23.358,63

Total (em 20 anos)
R$
467.172,62
1.2 Ajustamento da política tarifária
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
BANCO DE
Contratação de empresa especializada para elaboração
DADOS
de regulamento de serviço, elaboração de revisão
un
R$
13.180,43
1
R$
13.180,43
INCIBRA
tarifária
1.3 Alimentar o banco de dados do Sistema Municipal de Informações sobre Saneamento Básico, periodicamente, e o Sistema Nacional de Informações sobre
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
BANCO DE
Contratação de 01 (um) profissional para o cargo de
DADOS
mês
R$
1.551,76
12
R$
18.621,12
agente de saneamento
INCIBRA
Total (em 20 anos)
R$
372.422,40
1.4 Monitorar os indicadores de saneamento básico no município
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Valor já incluso no item "1.3 Alimentar o banco de dados do Sistema Municipal de
1.5 Avaliar os indicadores em relação às metas propostas
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Valor já incluso no item "1.3 Alimentar o banco de dados do Sistema Municipal de
1.6 Planejar e executar medidas preventivas e corretivas para melhorar os indicadores de saneamento básico no município
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
02. Projeto de redução dos índices de inadimplência
2.1 Elaborar e executar um Programa para redução do índice de inadimplências
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL

BANCO DE
DADOS
INCIBRA

Contratação de 01 (um) profissional técnico
responsável (Graduação em Administração/Ciências
Contábeis/Economia) para elaboração de um Programa
para redução do índice de inadimplências, mas também
para realizar capacitação

hora

R$ 21,35

120

R$

2.562,27

Contratação de 01 (um) profissional para o cargo de
mês
R$
1.551,76
12
R$
18.621,12
agente de saneamento
Total (em 20 anos)
R$
77.046,75
TOTAL DO PROGRAMA
R$
929.822,20
Programa de Proteção dos Mananciais e Nascentes (PPMN)
01. Projeto de proteção dos mananciais e nascentes
1.1 Elaboração do diagnostico ambiental do município de São Miguel do Gostoso e proposição de uma plano de ação para revitalização de bacias hidrográficas
e a proteção e conservação de mananciais de abastecimento superficiais e/ou subterrâneos
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Elaboração de diagnostico ambiental municipal com
foco na revitalização de
BANCO DE
bacias hidrográficas e na proteção e conservação dos
DADOS
un
R$ 301.000,00
1
R$
301.000,00
mananciais de abastecimento superficiais e/ou
INCIBRA
subterrâneos do
município de São Miguel do Gostoso
TOTAL DO PROGRAMA
R$
301.000,00

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ZONA URBANA
Cenário após a implantação do novo Sistema de Abastecimento projetado pela CAERN
Programa Água para Todos (PAT)
01. Projeto de ampliação e modernização do Sistema de Abastecimento de Água
1.1 Elaboração e execução do Estudo de Concepção e Projetos referentes a ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, conforme a demanda e
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
PREÇO TOTAL
BANCO DE
Elaboração do Estudo de Concepção e Projetos
DADOS
referentes a ampliação do Sistema de Abastecimento
un
R$
60.000,00
1
R$
60.000,00
INCIBRA
de Água
1.2 Aquisição de equipamentos e instalação de infraestrutura adequada para a análise da água
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Aquisição de equipamentos e construção do laboratório
Valor incluso na mesma ação do cenário com o Sistema de Abastecimento de Água antigo
0
para análises físico-químicas e microbiológicas de
água
1.3 Realizar monitoramento contínuo da qualidade de água de acordo com a frequência estabelecida pela Portaria de Consolidação nº 5/2017
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
1.4 Contratação de técnicos de laboratório para a realização do monitoramento contínuo e controle da qualidade da água.
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
88321/SINAPI

Técnico de laboratório com encargos complementares

88249/SINAPI

Auxiliar de laboratório com encargos complementares Valor incluso na mesma ação do cenário com o Sistema de Abastecimento de Água antigo

40812/SINAPI

CÓDIGO

BANCO DE
DADOS
INCIBRA

CÓDIGO

0

CÓDIGO
BANCO DE
DADOS
INCIBRA

Auxiliar de escritório com encargos complementares
02. Projeto de readequação dos poços atuais da Zona Urbana
2.1 Elaboração e execução de Estudo de viabilidade técnica e Projetos para garantir outros usos ou desativação de poços
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Elaboração de Estudo de viabilidade técnina e Projetos
para garantir outros usos ou desativação dos poços,
através de 01 (um) profissional responsável
Valor incluso na mesma ação do cenário com o Sistema de Abastecimento de Água antigo
(engenheiro ambiental/civil/sanitarista ou geólogo)
Execução de Projetos para garantir outros usos ou
desativação dos poços
2.2 Instalação de proteção nos poços, de acordo com a NBR 12.244
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
Proteção nos poços previstos no Projeto da CAERN,
com cercamento em dimensão de 2,5 x 2,5m, com
muro de alvenaria de 0,9m de altura. As cercas será do
tipo tela
de arame galvanizada. Além de mourão de concreto
com altura de 2,30m e um portão metálico
para acesso ao local

un

R$

-

2

PREÇO TOTAL

R$

2.3 Implantar e executar um plano de monitoramento ambiental das áreas entorno dos poços
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE

-

PREÇO TOTAL

Elaboração e execução de um plano de monitoramento
Valor incluso na mesma ação do cenário com o Sistema de Abastecimento de Água antigo
ambiental nas áreas próximas dos poços

2.4 Realização dos cadastros dos poços, monitoramento das vazões e automatização do controle
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Cadastramento dos poços
un
R$
2.298,00
2
R$
4.596,00
Monitoramento das vazões dos poços
un
R$
1.800,00
2
R$
3.600,00
Automação dos poços
un
R$
3.410,68
2
R$
6.821,36
Total
R$
15.017,36
03. Projeto de manutenção preventiva dos sistemas integrantes
3.1 Elaboração e execução de Planos de manutenção preventiva dos sistemas integrantes (poços, bombas, sistemas elétricos, reservatórios, sistemas de
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL

CÓDIGO
BANCO DE
DADOS
INCIBRA

BANCO DE
DADOS
INCIBRA

Contratação de 01 (um) profissional técnico
responsável (Engenheiro Civil/Ambiental/Sanitarista)
para elaborar um plano de manutenção preventiva dos
sistemas integrantes (poços, bombas, sistemas
elétricos, reservatórios, sistemas de tratamento, entre
outros)
Contratação de 02 (dois) profissionais para o cargo de
agente de saneamento
Limpeza dos novos reservatórios previstos no Projeto
da CAERN
Total

mês

R$

9.294,49

2

R$

18.588,98

mês

R$

1.551,76

240

R$

744.844,80

m³

R$

12,50

500

R$

62.500,00

R$

825.933,78

3.2 Realização de treinamento operacional e capacitação de funcionários responsáveis pela operação e manutenção dos sistemas, continuamente
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Treinamento e capacitação profissional aos
0
funcionários responsáveis pela operação e manutenção Valor incluso na mesma ação do cenário com o Sistema de Abastecimento de Água antigo
do sistema
04. Projeto de Ampliação do Índice de Atendimento da População com o Abastecimento de Água
4.1 Cadastro da rede existente em formato digital e em base dados georreferenciada
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Cadastro de Redes de Água / Adutoras, com reajuste de
Valor incluso na mesma ação do cenário com o Sistema de Abastecimento de Água antigo
06098/ORSE
25%
4.2 Projeto Executivo de ampliação e modernização dos sistemas de distribuição
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Projeto de Abastecimento de Àgua do sistema de
12290/ORSE
distribuição, acima de 125.000,00 m2
Valor incluso na mesma ação do cenário com o Sistema de Abastecimento de Água antigo
Demais Projetos, equivalente a 25% do Projeto de
Abastecimento de Água
4.3 Execução das obras de ampliação e modernização dos sistemas de distribuição
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Execução das obras de ampliação e modernização dos
Valor incluso na mesma ação do cenário com o Sistema de Abastecimento de Água antigo
0
sistemas de distribuição de água
4.4 Acompanhar a demanda juntamente com o crescimento da população urbana
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
4.5 Troca/ Implantação de novos micromedidores
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Fornecimento e assentamento de hidrômetro dn 1/2",
Valor incluso na mesma ação do cenário com o Sistema de Abastecimento de Água antigo
06163/ORSE
vazão 3,0m3/h
05. Projeto de garantia do abastecimento de água em alta estação
5.1 Aumentar o fornecimento de água, através de reservação e melhorias na gestão, em períodos de alta estação
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
TOTAL DO PROGRAMA
R$
900.951,14
Programa de Controle e Redução de Perdas (PCRP)
01. Projeto de redução de perdas
1.1 Obter informações necessárias para estimar as perdas de água
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Obter os dados de volume de água que entra no
sistema, volume de água faturado e do volume
consumido
1.2 Elaboração e execução de um Projeto Integrado para redução e controle de perdas do sistema de abastecimento
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
BANCO DE
DADOS
INCIBRA

CÓDIGO

BANCO DE
DADOS
INCIBRA

CÓDIGO
BANCO DE
DADOS
INCIBRA

CÓDIGO
40928/SINAPI
88279/SINAPI
CÓDIGO
-

Contratação de empresa de consultoria especializada
em combate a perda de água através da implantação do
Valor incluso na mesma ação do cenário com o Sistema de Abastecimento de Água antigo
Método de Análise e Solução de Problemas
de Perdas de Água – MASP II
1.3 Elaboração e execução de um Plano de combate a fraudes em ligações ativas e inativas
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Contratação de 01 (um) profissional técnico
responsável (Engenheiro Civil/Ambiental/Sanitarista)
para elaboração de um Plano de combate a fraudes em
ligações ativas e inativas, mas também para realizar Valor incluso na mesma ação do cenário com o Sistema de Abastecimento de Água antigo
capacitação
Contratação de 01 (um) profissional para o cargo de
agente de saneamento
1.4 Realizar o monitoramento de vazamentos e de pressão da rede de distribuição
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Contratação de 01 (um) profissional para o cargo de
agente de saneamento
Aquisição de medidor de vazão ultrassônico
Valor incluso na mesma ação do cenário com o Sistema de Abastecimento de Água antigo
portátil para uso na aferição de sensores de vazão,
juntamente com o treinamento para o uso do
equipamento
1.5 Realização de manutenção e reparos na rede
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Contratação de 01 (um) profissional para o cargo de
encanador ou encanador hidráulico
Valor incluso na mesma ação do cenário com o Sistema de Abastecimento de Água antigo
Contratação de 01 (um) profissional para o cargo de
montador eletromecânico
1.6 Implantação de macromedidores
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
-

Valor incluso na mesma ação do cenário com o Sistema de Abastecimento de Água antigo
TOTAL DO PROGRAMA

R$

-

CÓDIGO
BANCO DE
DADOS
INCIBRA

Programa de Melhorias na Gestão dos Sistemas de Abastecimento de Água (PMGSAA)
01. Regulação dos serviços e acompanhamento dos indicadores
1.1 Regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
Fiscalização e controle da prestação dos serviços
públicos de abastecimento de àgua

PREÇO TOTAL

Valor incluso na mesma ação do cenário com o Sistema de Abastecimento de Água antigo

1.2 Implantação de tarifas de forma regionalizada
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
1.3 Alimentar o banco de dados do Sistema Municipal de Informações sobre Saneamento Básico, periodicamente, e o Sistema Nacional de Informações sobre
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
BANCO DE
Contratação de 01 (um) profissional para o cargo de
Valor incluso na mesma ação do cenário com o Sistema de Abastecimento de Água antigo
DADOS
agente de saneamento
INCIBRA
1.4 Monitorar os indicadores de saneamento básico no município
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Valor já incluso no item "1.3 Alimentar o banco de dados do Sistema Municipal de
Informações sobre Saneamento Básico, periodicamente, e o Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento Básico"
1.5 Avaliar os indicadores em relação às metas propostas
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Valor já incluso no item "1.3 Alimentar o banco de dados do Sistema Municipal de
Informações sobre Saneamento Básico, periodicamente, e o Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento Básico"
1.6 Planejar e executar medidas preventivas e corretivas para melhorar os indicadores de saneamento básico no município
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
02. Projeto de redução dos índices de inadimplência
2.1 Elaborar e executar um Programa para redução do índice de inadimplências
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL

CÓDIGO
-

CÓDIGO
-

CÓDIGO
BANCO DE
DADOS
INCIBRA

Contratação de 01 (um) profissional técnico
responsável (Graduação em Administração/Ciências
Contábeis/Economia) para elaboração de um Programa Valor incluso na mesma ação do cenário com o Sistema de Abastecimento de Água antigo
para redução do índice de inadimplências, mas também
para realizar capacitação

TOTAL DO PROGRAMA
R$
Programa de Proteção dos Mananciais e Nascentes (PPMN)
01. Projeto de proteção dos mananciais e nascentes
1.1 Elaboração do diagnostico ambiental do município de São Miguel do Gostoso e proposição de uma plano de ação para revitalização de bacias hidrográficas
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Elaboração de diagnostico ambiental municipal com
foco na revitalização de
BANCO DE
bacias hidrográficas e na proteção e conservação dos
Valor incluso na mesma ação do cenário com o Sistema de Abastecimento de Água antigo
DADOS
mananciais de abastecimento superficiais e/ou
INCIBRA
subterrâneos do
município de São Miguel do Gostoso
TOTAL DO PROGRAMA
R$
Custo total do para o atual Sistema de Abastecimento de Água
Custo total do cenário após a implantação do novo Sistema de Abastecimento projetado pela CAERN
TOTAL - ZONA URBANA

R$
R$
R$

9.319.555,40
900.951,14
10.220.506,54

MEMORIAL DE CÁLCULO
INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ZONA RURAL
PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS (PAT)
01. Projeto de ampliação e modernização do Sistema de Abastecimento de Água
1.1 Elaboração do Estudo de Concepção e Projetos referentes a ampliação, melhorias e modernização do sistema de captação e bombeamento
CÓDIGO
-

CÓDIGO

DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
10% do Execução obras de ampliação, modernização e
R$
melhorias do sistema de captação e bombeamento de
acordo com projeto
1.2 Execução das obras de ampliação, modernização e melhorias do sistema de captação e bombeamento de acordo com projeto
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE

BANCO DE DADOS INCIBRA

BANCO DE DADOS INCIBRA

I6242/SEINFRA

C3502/SEINFRA

20

R$

Conjunto motobomba sbmersa monofásica 5 CV, que
atenda a vazão aproximada mínima de 5m³/h e
máxima 13 m³/h, altura manométrica aproximada mínima
de 50 mca e máxima de
144 mca, tensão monofásica, com 5 cv de potencia, com
minimo de 18 estágios,
com bocal de saída de 1 1/2” com rosca BSP. Com ajuste
de 25% visto que não há um levantamento com o número
exato da quantidade de poços existentes na Zona Rural,
usou-se um valor aproximado

un

R$

5.673,00

20

PREÇO TOTAL

1.182.891,84

PREÇO TOTAL

R$

141.825,00

R$

141.825,00
PREÇO TOTAL
2.855,68

R$

68.265,60

Total
R$
1.5 Elaboração do Estudo de concepção e Projeto para garantir tratamento de água e monitoramento de qualidade da água.
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
10% do valor da Implantação de sistemas simplificados de
R$
tratamento de água.
Total (ao ano)
R$
1.6 Implantação de sistemas simplificados de tratamento de água.
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
EQUIPAMENTO P/ CLORAÇÃO, CLORADOR DE
un
R$
945,58
1
R$
PASTILHAS, TIPO SANY-CLOR 5000 INCL.
INSTALAÇÃO
MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E
un
R$
2.277,72
1
R$
EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO, CASA DE
OPERAÇÃO

71.121,28

BANCO DE DADOS INCIBRA

Serviços de manutenção dos equipamentos que compõem
o sistema de abastecimento de águas, onde os poços são
equipados com bombas submersas, moto-bombas,
motores elétricos e painéis de controle

ESTIMADO COM BASE EM LICITAÇÕES
PRESENTES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
UNIDADES DE DESSALINIZADORES

horas

um

R$

R$

213,33

100.000,00

Total (ao ano)
1.7 Realizar adequações/reparos nos sistemas de dessalinização.
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.

CÓDIGO

BANCO DE DADOS INCIBRA

CÓDIGO

47.315,67

118.289,18

R$

BANCO DE DADOS INCIBRA

CÓDIGO

R$

Total
1.4 Elaboração e execução de um plano de manutenção preventiva das bombas dos poços
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
Contratação de um técnico em mecânica para elaborar um
mês
plano de manutenção preventiva do conjunto motobomba
R$
2.855,68
1
dos poços

CÓDIGO

-

un

1.3 Implantação de medidas para promover a operação de bombas com sistema rreserva
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE

CÓDIGO

CÓDIGO

Melhorias da qualidade e das vazões dos poços com
ajuste de 25% visto que não há um levantamento com o
número exato da quantidade de poços existentes na Zona
Rural, usou-se um valor aproximado.

PREÇO TOTAL

ESTIMADO COM BASE EM LICITAÇÕES
PRESENTES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
EQUIPAMENTOS (POÇO SEMI-ARTESIANO E
DESSALINIZADOR).

um

R$

60.636,00

320

7

BANCO DE DADOS INCIBRA

CÓDIGO

C03

CÓDIGO
BANCO DE DADOS INCIBRA

mês

R$

9.294,49

2.2 Instalação de proteção nos poços, de acordo com a NBR 12.244
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
Cercamento em dimensão de 2,5 x 2,5m, com muro de
alvenaria de 0,9m de altura. As cercas será do tipo tela
de arame galvanizada. Além de mourão de concreto com
altura de 2,30m e um portão metálico
para acesso ao local

un

R$

1.976,11

Total

mês

R$

80.640,39

PREÇO TOTAL
2.836,75

2.847,15

700.000,00

R$

705.683,90

QUANTIDADE

PREÇO TOTAL

5 poços no primeiro ano

R$ 303.180,00 no primeiro ano

3

R$

QUANTIDADE

20

3

12.142.359,00 em 20 anos

PREÇO TOTAL

27.883,47

PREÇO TOTAL

R$

2.3 Implantar e executar um plano de monitoramento ambiental das áreas entorno dos poços
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
Elaboração e execução de um plano de monitoramento
ambiental nas áreas próximas dos poços

70.568,39
70.568,39

R$

Total
R$
02. Projeto de readequação dos poços
2.1 Elaboração e execução de Estudo de viabilidade técnica e Projetos para garantir outros usos ou desativação de poços
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
Elaboração de Estudo de viabilidade técnina e Projetos
para garantir outros usos ou desativação dos poços,
através de 01 (um) profissional responsável (engenheiro
ambiental/civil/sanitarista ou geólogo)

PREÇO TOTAL

39.522,25

PREÇO TOTAL
R$

241.921,16

R$

241.921,16

2.4 Realização dos cadastros dos poços, monitoramento das vazões e automatização do controle
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Cadastramento dos poços
un
R$
2.298,00
20
R$
57.450,00
Monitoramento das vazões dos poços
un
R$
1.800,00
20
R$
45.000,00
Automação dos poços
un
R$
3.410,68
20
R$
85.267,00
Total
R$
187.717,00
2.5 Garantir a fiscalização contínua e estimular o cadastro dos poços públicos e privados ao órgão competente
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
03. Projeto de melhorias no sistema de reservação
3.1 Elaboração de estudo técnico e econômico para avaliação da estrutura e demanda do reservatório já existente
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Já Orçado na Zona Urbana
3.2 Elaboração de projeto para recuperação da estrutura do reservatório existente - de acordo com a viabilidade técnica
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Incluso no item "3.1 Elaboração de estudo técnico e econômico para avaliação da estrutura e demanda dos reservatórios já existentes."
3.3 Execução das obras de recuperação do reservatório existente - de acordo com a viabilidade técnica
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Valor estimado a depender dos resultados obtidos no estudo técnico e econômico para avaliação da estrutura e demanda do reservatório já existente
3.4 Desativação e demolição do reservatório existente - de acordo com a viabilidade técnica
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Valor estimado a depender dos resultados obtidos no estudo técnico e econômico para avaliação da estrutura e demanda do reservatório já existente
3.5 Elaboração de projeto para construção de reservatório(s) - de acordo com a viabilidade técnica
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL

CÓDIGO
BANCO DE DADOS INCIBRA

CÓDIGO
-

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

Valor estimado a depender dos resultados obtidos no estudo técnico e econômico para avaliação da estrutura e demanda do reservatório já existente e também da análise da demanda das
comunidades que ainda não possem reservatórios, visto que cada comunidade possui suas particularidades e torna-se impossível estimar um valor.
3.6 Execução das obras de construção de reservatório(s) - de acordo com a viabilidade técnica
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Valor estimado a depender dos resultados obtidos no estudo técnico e econômico para avaliação da estrutura e demanda do reservatório já existente e também da análise da demanda das
3.7 Limpeza do reservatório e manutenção das estruturas civis, hidráulicas e mecânicas
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
BANCO DE DADOS INCIBRA

Manutenção das estruturas civis, hidráulicas e mecânicas

un

R$

35.538,56

10

R$

355.385,60 ao ano

Total (em 20 anos)
R$
7.107.712,00
3.8 Levantamento, aquisição e instalação de sistemas de macromedição, atuador elétrico, medidor de nível e controle de boia
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO DN 200 C/
I2958/SEINFRA
un
R$
13.083,68
10
R$
130.836,82
CONV./ TOTALIZAD
VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL MÁXIMO
I8736/SEINFRA
un
R$
9.604,04
10
R$
96.040,42
DN 200
Total
R$
226.877,24
04. Projeto de Ampliação do Índice de Atendimento da População com o Abastecimento de Água
4.1 Cadastro da rede existente em formato digital e em base dados georreferenciada
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Como não há um quantitativo exato, estima-se 10% da rede existente na zona urbana
R$
1.115,10
4.2 Projeto Executivo de ampliação e modernização dos sistemas de distribuição
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Como não há um quantitativo exato, estima-se 10% da rede existente na zona urbana
R$
131.250,00
4.3 Execução das obras de ampliação e modernização dos sistemas de distribuição
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Como não há um quantitativo exato, estima-se 10% da rede existente na zona urbana
R$
157.088,27
4.4 Acompanhar a demanda juntamente com o crescimento da população urbana
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
4.5 Troca/ Implantação de novos micromedidores
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Fornecimento e assentamento de hidrômetro dn 1/2",
06163/ORSE
un
R$
110,91
1109
R$
123.044,21
vazão 3,0m3/h
4.6 Atualização na quantidade de ligações por categoria
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
05. Projeto de Manutenção Preventiva dos Sistemas Integrantes
5.1 Elaboração e execução de um Plano de manutenção preventiva dos sistemas integrantes (poços, sistemas elétricos, sistemas de tratamento, entre outros)
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
R$
TOTAL DO PROGRAMA
R$
22.676.869,30
Programa de Controle e Redução de Perdas (PCRP)
01. Projeto de redução de perdas
1.1 Obter informações necessárias para estimar as perdas de água
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
-

CÓDIGO
BANCO DE DADOS INCIBRA

CÓDIGO

BANCO DE DADOS INCIBRA

Obter os dados de volume de água que entra no sistema,
volume de água faturado e do volume consumido

-

-

-

1.2 Elaboração e execução de um Projeto Integrado para redução e controle de perdas do sistema de abastecimento
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
Contratação de empresa de consultoria especializada em
combate a perda de água através da implantação do
un
R$
143.137,00
1
Método de Análise e Solução de Problemas
de Perdas de Água – MASP II
1.3 Elaboração e execução de um Plano de combate a fraudes em ligações ativas e inativas
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
Contratação de 01 (um) profissional técnico responsável
(Engenheiro Civil/Ambiental/Sanitarista) para elaboração
de um Plano de combate a fraudes em ligações ativas e
inativas, mas também para realizar capacitação
Contratação de 01 (um) profissional para o cargo de
agente de saneamento
Total

-

PREÇO TOTAL
R$

143.137,00

PREÇO TOTAL

mês

R$

9.294,49

1

R$

mês

R$

1.551,76

240

R$

372.422,40

R$

381.716,89

9.294,49

1.4 Realizar o monitoramento de vazamentos e de pressão da rede de distribuição
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
Contratação de 02 (dois) profissionais para o cargo de
mês
R$
1.551,76
240
agente de saneamento

CÓDIGO

BANCO DE DADOS INCIBRA

CÓDIGO
40928/SINAPI
88279/SINAPI

CÓDIGO
-

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO
CÓDIGO

Aquisição de medidor de vazão ultrassônico
portátil para uso na aferição de sensores de vazão,
juntamente com o treinamento para o uso do equipamento

un

R$

14.737,01

17

PREÇO TOTAL
R$

744.844,80

R$

250.529,17

Total
R$
995.373,97
1.5 Realização de manutenção e reparos na rede
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Contratação de 03 (três) profissionais para os cargos de
mês
R$
2.021,18
12
R$
72.762,48
encanador ou bombeiro hidráulico
Contratação de 01 (um) montador eletromecânico
hora
R$
24,67
1440
R$
35.524,80
Total (ao ano)
R$
108.287,28
Total (em 20 anos)
R$
2.165.745,60
1.6 Implantação de macromedidores
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Valor já incluso no item "1.4 Realizar o monitoramento de vazamentos e de pressão da rede de
distribuição"
TOTAL DO PROGRAMA
R$
3.685.973,46
PROGRAMA DE MELHORIA NA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (PMGSAA)
01. Regulação dos serviços e acompanhamento dosindicadores
1.1 Regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Já orçado na Zona Urbana
1.2 Ajustamento da política tarifária
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Já orçado na Zona Urbana
1.3 Elaboração e implantação de um Plano de Gestão, para solucionar os problemas na gestão do sistema de abastecimento
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
1.4 Realizar o monitoramento de vazamentos e de pressão da rede de distribuição
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Contratação de 02 (dois) profissionais para o cargo de
mês
R$
1.551,76
240
R$
744.844,80
agente de saneamento

BANCO DE DADOS INCIBRA

Aquisição de medidor de vazão ultrassônico
portátil para uso na aferição de sensores de vazão,
juntamente com o treinamento para o uso do equipamento

un

R$

14.737,01

17

R$

250.529,17

Total
R$
995.373,97
1.5 Realização de manutenção e reparos na rede
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Contratação de 03 (três) profissionais para os cargos de
40928/SINAPI
mês
R$
2.021,18
12
R$
72.762,48
encanador ou bombeiro hidráulico
88279/SINAPI
Contratação de 01 (um) montador eletromecânico
hora
R$
24,67
1440
R$
35.524,80
Total (ao ano)
R$
108.287,28
Total (em 20 anos)
R$
2.165.745,60
1.6 Implantação de macromedidores
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Valor já incluso no item "1.4 Realizar o monitoramento de vazamentos e de pressão da rede de
TOTAL DO PROGRAMA
R$
3.161.119,57
Programa de Melhorias Sanitárias domiciliares (PMSD)
01. Projeto de Melhorias Sanitárias domiciliares
1.1 Levantamento das melhorias sanitárias domiciliares referentes ao abastecimento de água.
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Levantamento realizado pelo município através dos agentes de saúde
1.2 Elaboração de Projeto de locação, instalações hidrossanitárias, Projeto elétrico e projeto estrutural das melhorias levantadas
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Estimado como 10% da Execução dos Serviços de melhorias sanitárias e domicniliares referentes ao abastecimento de água
R$
62,45
1.3 Execução dos serviços de melhorias sanitárias e domiciliares referentes ao abastecimento de água.
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
INCIBRA COMP. 03
MÓDULO DOMICILIAR DE ÁGUA RURAL
UN
R$
624,47
1
R$
624,47
TOTAL DO PROGRAMA
R$
686,92
TOTAL DA ZONA RURAL

R$

29.524.649,24

TOTAL ABASTECIMENTO DE ÁGUA

R$

39.745.155,79

CÓDIGO
2220074

MEMORIAL DE CÁLCULO
INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ZONA URBANA
Programa de Universalização do Sistema de Esgotamento Sanitário (PUSES)
1. Modernização e Ampliação do sistema de esgotamento sanitário na Zona Urbana
1.1 Atualização cadastral do número de ligações
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
CADASTRO DE LIGAÇÕES PREDIAIS, INCLUSIVE
DESENHISTA. INC_05/2017

un

R$

10,74

1965

PREÇO TOTAL
R$

21.108,62

1.2 Acompanhamento da demanda com base nos dados fornecidos pelos dispositivos instalados na ETE
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
1.3 Revisão e atualização do projeto Básico e Executivo para Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (BACIA D)
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Projeto de rede de esgoto sanitário com tratamento
R$
2,00
59000
R$
118.000,00
07341/ORSE
simples com área acima de 500m² (fossa e filtro,
m²
sumidouro ou DAFA)
R$
23.600,00
DEMAIS PROJETOS E ORÇAMENTO
Total
R$
141.600,00
Correção de 25%
R$
177.000,00
1.4 Instalação da rede, de acordo com projeto elaborado, para complementação do déficit atual e expansão para projeções futuras, chegando a 100% de cobertura
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO
R$
232,31
7887
R$
1.832.209,20
COMP.5
m
SANITÁRIO - PVC 150mm
TOTAL DO PROGRAMA
R$
2.030.317,82
Programa de Melhoria dos Serviços de Esgotamento e Tratamento (PMSET)
1.Melhora e adequação da ETE
1.1 Monitoramento periódico do efluente aferindo os parâmetros da Resolução 430/2011 do CONAMA.
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Técnico de laboratório com encargos complementares,
88321/SINAPI
R$
17,57
38400
R$
674.688,00
h
considerando o período de 20 anos
Auxiliar de laboratório com encargos complementares,
88249/SINAPI
R$
24,28
38400
R$
932.352,00
h
considerando o período de 20 anos
Total
R$
1.607.040,00
1.2 . Elaboração de estudos e projetos, com para adequação e melhoria dos sistemas elevatórios espalhados pelo município, com vistas a atender os critérios legais e
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
1.3 Execução das obras das melhorias estudadas e projetadas para a adequação e melhoria dos sistemas elevatórios de esgoto.
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
1.4 Criação de programa para promoção de constantes treinamentos operacionais e capacitações com os funcionários
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
COMPO. 07
R$
4.866,70
1
R$
4.866,70
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO GERAL
un
1.5 Elaboração de programa completo de manutenção e limpeza periódicas das estruturas e dos equipamentos da ETE, bem como das EEE.
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
2.Melhoria na prestação do serviço
2.1 Realização, por meio da secretaria, órgão ou empresa responsável, de fiscalização e ações para extinção dos pontos de lançamento de esgoto na rede de águas
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
2.2 Implantação de programa público de coleta e disposição final adequada para esgotamento das fossas do município
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Contratação de Empresa Especializada em serviços de
R$
0,04
965000
R$
38.600,00
esgotamento sanitário- Caminhão com capacidade para
L
10.000 litros
3. Regulação e fiscalização
3.1 Implantação de sistema de tarifação adequado à realidade da área
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
JÁ ORÇADO NO EIXO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
3.2 Regulação e fiscalização dos serviços de esgotamento sanitário
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
JÁ ORÇADO NO EIXO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
TOTAL DO PROGRAMA
R$
1.650.506,70
Programa de Reuso Controlado de Esgoto (PRCE)
1. Reuso controlado de Esgoto
1.1 Implantação de reuso controlado e monitorado do efluente na ETE da Zona Urbana
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Banco de
Implantação de Sistema de Reúso de efluente tratado para
R$ 1.444.857,45
1
R$
1.444.857,45
Dados
un
vazão média de 803 m³/dia
INCIBRA
1.2 Seleção de culturas e áreas para reaproveitamento do efluente tratado
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
1.3 Implantação de medidas fiscalizadoras da qualidade do efluente a ser reutilizado
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
TOTAL DO PROGRAMA
R$
1.444.857,45
CÓDIGO
-

Programa de Educação Ambiental (PEA)
1. Orientação e conscientização da população
1.1 Criação de programa para conscientizar a população sobre os riscos do lançamento direto de águas cinza nos quintais e em pequena irrigação/jardinagem
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL

-

CÓDIGO

-

Estimou-se um valor inicial de R$ 23.000,00 com base em
licitações com propostas semelhantes encontradas no
Portal da Transparência. Após isso, aplicou-se uma
redução de 20%/ano entre os anos de 2021 a 2023. Após
isso, aplicou-se uma redução de 10%/ano entre 2024 e
2027. Entre 2028 a 2031a redução aplicada foi de 5% ao
ano e por fim, entre 2032 e 240 manteve-se um valor
constante destinado a tal ação.

-

-

-

R$

1.2 Criação de programa para conscientizar a população sobre os riscos do lançamento de esgoto a céu aberto
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
Estimou-se um valor inicial de R$ 23.000,00 com base em
licitações com propostas semelhantes encontradas no
Portal da Transparência. Após isso, aplicou-se uma
redução de 20%/ano entre os anos de 2021 a 2023. Após
isso, aplicou-se uma redução de 10%/ano entre 2024 e
2027. Entre 2028 a 2031a redução aplicada foi de 5% ao
ano e por fim, entre 2032 e 240 manteve-se um valor
constante destinado a tal ação.

-

-

-

190.939,39

PREÇO TOTAL

R$

190.939,39

1.3 Criação de programa para informar a população sobre as ações relacionadas ao esgotamento sanitário que estão acontecendo ou acontecerão no município
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL

-

Estimou-se um valor inicial de R$ 23.000,00 com base em
licitações com propostas semelhantes encontradas no
Portal da Transparência. Após isso, aplicou-se uma
redução de 20%/ano entre os anos de 2021 a 2023. Após
isso, aplicou-se uma redução de 10%/ano entre 2024 e
2027. Entre 2028 a 2031a redução aplicada foi de 5% ao
ano e por fim, entre 2032 e 240 manteve-se um valor
constante destinado a tal ação.

R$

190.939,39

TOTAL DO PROGRAMA

R$

572.818,16

TOTAL - ZONA URBANA

R$

5.698.500,13

-

-

-

INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ZONA RURAL
Programa de Universalização do Sistema de Esgotamento Sanitário (PUSES)
1. Modernização e Ampliação do sistema de esgotamento sanitário na Zona Urbana
1.1 Realização, por meio da secretaria, órgão ou empresa responsável, de fiscalização e ações para extinção dos pontos de lançamento de esgoto a céu aberto
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
1.2 Elaboração de estudo técnico para levantamento e avaliação da estrutura das soluções individuais existentes
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
CADASTRO DE LIGAÇÕES PREDIAIS, INCLUSIVE
R$
10,74
1153
R$
12.385,34
2220074
un
DESENHISTA. INC_05/2017
1.3 Elaboração de projeto Básico e Executivo para instalação de soluções individuais compostas por fossas sépticas seguidas por tratamento complementar e, onde for
possível, de fossas sépticas coletivas seguidas por tratamento complementar
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Elaboração de Projeto
R$
3.661,85
0,02
R$
73,24
1
1.4 Construção das soluções individuais ou coletivas de acordo com o projeto, visando a complementação do déficit atual e expansão para projeções futuras,
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Tanque Séptico Residencial modelo FUNASA
R$
1.314,55
1
R$
1.314,55
un
Filtro Anaerobio cilindrico modelo FUNASA
R$
1.252,64
1
R$
1.252,64
un
Sumidouro modelo FUNASA
R$
1.094,66
1
R$
1.094,66
un
Total
R$
3.661,85
TOTAL DO PROGRAMA
R$
16.120,43
Programa de Melhoria dos Serviços de Esgotamento e Tratamento (PMSET)
1. Melhoria na prestação do serviço
1.1. Implantação de programa público de coleta e disposição final adequada para esgotamento das fossas
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Contratação de Empresa Especializada em serviços de
R$
0,04
28.636.950
R$
1.145.478,00
esgotamento sanitário- Caminhão com capacidade para
L
10.000 litros
1.2 Elaboração de cronograma de esgotamento das fossas
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
1.3 Elaboração de estudos e projetos para desenvolver constantes melhorias nas estruturas e na gestão das soluções de esgotamento adotadas
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
1.4 Criação de programa para promoção constante de treinamentos operacionais e capacitações com os funcionários
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
COMPO. 07
R$
4.866,70
1
R$
4.866,70
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO GERAL
un

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO
COMP.9

2. Regulação e fiscalização
3.1 Implantação de sistema de tarifação adequado à realidade da área
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
JÁ ORÇADO NO EIXO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
3.2 Regulação e fiscalização dos serviços de esgotamento sanitário
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
JÁ ORÇADO NO EIXO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
TOTAL DO PROGRAMA
Programa de Reuso Controlado de Esgoto (PRCE)
1. Reuso controlado de Águas Cinza
1.1 Implantação de reuso controlado e monitorado de águas cinza
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
MÓDULO DOMICILIAR DE REÚSO DE ÁGUAS
CINZAS - CÍRCULO DE BANANEIRAS

un

R$

390,38

QUANTIDADE

PREÇO TOTAL

QUANTIDADE

PREÇO TOTAL
R$

QUANTIDADE
1153

1.150.344,70

PREÇO TOTAL
R$

450.108,14

1.2 Seleção de culturas e áreas para reaproveitamento do efluente tratado
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
1.3 Implantação de medidas fiscalizadoras da qualidade do efluente a ser reutilizado
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
TOTAL DO PROGRAMA
R$
450.108,14
Programa de Educação Ambiental (PEA)
1. Orientação e conscientização da população
1.1 Criação de programa para conscientizar a população sobre os riscos do lançamento direto de águas cinza nos quintais e em pequena irrigação/jardinagem
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Já orçado em ZONA URBANA
1.2 Criação de programa para conscientizar a população sobre os riscos do lançamento de esgoto a céu aberto
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Já orçado em ZONA URBANA
1.3 Criação de programa para informar a população sobre as ações relacionadas ao esgotamento sanitário que estão acontecendo ou acontecerão no município
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Já orçado em ZONA URBANA
TOTAL DO PROGRAMA
R$
Programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares (PMSD)
1.Construção de banheiros
1.1 Levantamento e cadastro das residências que não possuem banheiro em condições adequadas
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
1.2 Elaboração de projeto de melhorias sanitárias na zona rural
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Elaboração de Projeto
un
R$
4.695,13
0,02 R$
93,90
1.4 Construção das soluções individuais ou coletivas de acordo com o projeto, visando a complementação do déficit atual e expansão para projeções futuras,
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT. QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
CONJUNTO SANITÁRIO PADRÃO FUNASA
un
R$
3.901,68
1
R$
3.901,68
COMP.6
MÓDULO DOMICILIAR DE ESGOTO RURAL
un
R$
793,46
1
R$
793,46
Total
R$
4.695,13
TOTAL DO PROGRAMA
R$
4.789,03
CÓDIGO
-

TOTAL - ZONA RURAL

R$

1.621.362,30

TOTAL - EIXO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

R$

7.319.862,43

MEMORIAL DE CÁLCULO
PLANO DE EXECUÇÃO - INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS - ZONA URBANA
Programa de Legislação e Normas Sobre a Gestão dos Resíduos
1. Criação e implantação de um sistema legal sobre a gestão de resíduos sólidos
1.1 Implementação das ações previstas no Plano Estadual de Resíduos Sólidos
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
1.2 Implementação das ações previstas no Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
1.3 Implementação das ações previstas no Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
1.4 Criação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
BANCO DE DADOS
INCIBRA

Contratação de prestação de serviços técnicos
especializados para elaboração do Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS

un

R$

40.000,00

1

R$

40.000,00

2. Criação e implantação de um sistema de logística reversa
2.1 Capacitação de uma equipe para atuar na logística reversa do município
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
C05
Capacitação e Treinamento
R$
5.346,70
4
R$
21.386,80
un
2.2 Realização da identificação e cadastramento dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes locais dos produtos que tenham obrigatoriedade na
implantação do sistema de logística
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
2.3 Realização de reuniões entre a equipe de logística reversa municipal, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes locais dos produtos que tenham
obrigatoriedade na implantação do sistema de logística reversa
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
2.4 Ação de conscientização da população sobre a importância da devolução, após o uso, aos comerciantes ou distribuidores, dos produtos e das embalagens a que se
refere o Art. 33 da Lei 12.305/2010
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
2.5 Monitoramento e fiscalização do programa
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
BANCO DE DADOS
R$
2.676,32
12
R$
32.115,84
Salário de 01 Fiscal de Meio Ambiente
mês
INCIBRA
Total (em 20 anos)
R$
642.316,80
TOTAL DO PROGRAMA
R$
703.703,60
Programa de Manejo adequado dos Resíduos Sólidos em Áreas Urbanas (PMARS – Áreas Urbanas)
1. Manutenção do serviço de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos
1.1 Elaboração, gerenciamento e divulgação de cronograma de coleta de resíduos sólidos
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
1.2 Aquisição e disposição de lixeiras públicas de 240L para o acondicionamento temporário dos resíduos secos
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
BANCO DE DADOS
Lixeira 240l para acondicionamento temporários de resíduos secos un
R$
629,90
227
R$
142.987,30
INCIBRA
1.3 Aquisição e disposição de lixeiras públicas de 240L para o acondicionamento temporário dos resíduos úmidos
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
BANCO DE DADOS
Lixeira 240l para acondicionamento temporários de resíduos úmidos un
R$
629,90
168
R$
105.823,20
INCIBRA
1.4 Adequar o veículo de coleta para recolhimento dos resíduos sólidos urbanos secos
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
BANCO DE DADOS
Veículo de coleta dos resíduos secos
R$
115.000,00
1
R$
115.000,00
un
INCIBRA
1.5 Adequar o veículo de coleta para recolhimento dos resíduos sólidos urbanos úmidos
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
BANCO DE DADOS
R$
188.000,00
1
R$
188.000,00
Veículo de coleta dos resíduos úmidos
un
INCIBRA
1.6 Aquisição de veículos destinado a coleta de resíduos inertes (podas e Resíduos da Construção Civil)
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
BANCO DE DADOS
Veículo de coleta dos resíduos inertes
R$
140.000,00
1
R$
140.000,00
un
INCIBRA
1.7 Realizar compra de EPIs para os colaboradores da coleta e da limpeza pública
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Kit EPI - Equipe do serviço de coleta - trabalhadores
C01
R$
443,24
7
R$
3.102,71
un
permanentes
Kit EPI - Equipe do serviço de coleta - para
C01
R$
306,17
2
R$
612,34
un
trabalhadores temporários
Kit EPI - Equipe dos serviços de capinação, roçagem,
C02
R$
519,09
10
R$
5.190,94
un
poda e RCC
Kit EPI - Equipe do serviço de varrição - trabalhadores
C03
R$
438,65
11
R$
4.825,19
un
permanentes
Kit EPI - Equipe do serviço de varrição - trabalhadores
C03
R$
301,58
3
R$
904,73
un
temporários

C04
C04

Kit EPI - Motoristas - permanentes
Kit EPI - Motorista - temporário

un
un

R$
R$

302,96
256,35

3
1

R$
R$

908,88
256,35

SINAPI/36149

Trava-quedas em aco para corda de 12 mm, extensor de
25 x 300 mm, com mosquetao tipo gancho trava dupla

un

R$

138,41

1

R$

138,41

R$

157,55

R$
R$

16.097,09
321.941,74

SINAPI/36153

CÓDIGO
C05
CÓDIGO
BANCO DE DADOS
INCIBRA

CÓDIGO
BANCO DE DADOS
INCIBRA

34498/SINAPI

Talabarte de seguranca, 2 mosquetoes trava dupla *53*
un
R$
157,55
1
mm deabertura, com absorvedor de energia
Total (ao ano)
Total (em 20 anos)
1.8 Realizar treinamento e capacitação continuada dos funcionários do serviço de limpeza pública
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
Capacitação e Treinamento
R$
5.346,70
4
un
1.9 Aquisição de carrinho para a varrição de 180L
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
Aquisição de carrinho para a varrição de 180L

un

R$

746,56

Considerando a substituição em 20 anos (a cada 6 anos e 6 meses)
1.10 Aquisição de instrumentos para a limpeza pública
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
Pá
un
R$
39,90
Enxada
un
R$
39,67
Garfo
un
R$
100,70
Vassourão
un
R$
23,24
Cone de sinalizacao em pvc flexivel, h = 70 / 76 cm
un
R$
71,74
(nbr 15071)

14

QUANTIDADE
24
10
10
24
10

PREÇO TOTAL
R$
21.386,80
PREÇO TOTAL
R$

10.451,84

R$

31.355,52

PREÇO TOTAL
R$
957,60
R$
396,70
R$
1.007,00
R$
557,76
R$

717,40

un
R$
1.148,60
1
R$
1.148,60
Escada de alumínio
un
R$
45,65
5
R$
228,25
Foice
BANCO DE DADOS
un
R$
55,90
5
R$
279,50
Facão
INCIBRA
un
R$
578,30
1
R$
578,30
Motosserra
un
R$
19,54
5
R$
97,70
Tesoura para poda
un
R$
45,55
5
R$
227,75
Tesourão para poda
2711/SINAPI
un
R$
119,90
10
R$
1.199,00
Carrinho de mão 50 a 60 L
Considerando as substituições dos instrumentos em 20 anos
R$
33.679,00
1.11 Contratação de profissionais para ampliação dos serviços de limpeza pública
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
BANCO DE DADOS
Contratação de garis
un
R$
1.510,04
8
R$
12.080,32
INCIBRA
Contratação de motorista
un
R$
2.588,53
1
R$
2.588,53
Total (ao ano)
R$
176.026,20
Total (em 20 anos)
R$
3.520.524,00
1.12 Aquisição de contêineres para acondicionamento temporário de resíduos sólidos secos, para que sejam dispostos nas praias
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
BANCO DE DADOS
Contêiner para acondicionamento de resíduos sólidos
un
R$
1.699,00
3
R$
5.097,00
INCIBRA
secos de 1000 L
Considerando as substituições após 10 anos
R$
10.194,00
1.13 Aquisição de contêineres para acondicionamento temporário de resíduos sólidos úmidos para que sejam dispostos nas praias
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
BANCO DE DADOS
Contêiner para acondicionamento de resíduos sólidos
un
R$
1.699,00
3
R$
5.097,00
INCIBRA
úmidos de 1000 L
Considerando as substituições após 10 anos
R$
10.194,00
1.14 Contratação de funcionários para ampliação dos serviços no período de alta estação, para os serviços de coleta e varrição
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
BANCO DE DADOS
Contratação de garis
un
R$
1.510,04
5
R$
7.550,20
INCIBRA
Contratação de motorista
un
R$
2.588,53
1
R$
2.588,53
Total (ao ano)
R$
40.554,92
Total (em 20 anos)
R$
811.098,40
2. Manejo dos resíduos dos serviços de saúde com segurança
2.1 Manutenção da contratação de empresa terceirizada especializada em manejo de resíduos de serviços de saúde
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Manutenção de contrato com uma empresa terceirizada
C06
R$
9.600,00
3
R$
28.800,00
especializada em manejo de resíduos de serviços de
un
saúde
Total (em 20 anos)
R$
576.000,00
2.2 Aquisição de recipientes adequados ao acondicionamento de resíduos de serviços de saúde
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
C07

Aquisição de recipientes adequados ao
acondicionamento de resíduos de serviços de saúde

un

Considerando as substituições em 20 anos

R$

2.800,00

3

R$

8.400,00

R$

16.800,00

CÓDIGO

2.2 Aquisição de recipientes adequados ao acondicionamento de resíduos de serviços de saúde
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
Sacos 20 litros para RSS potencialmente infectantes
(Grupo A) - cor branco leite - 100 unidades

BANCO DE DADOS
INCIBRA

un

R$

Sacos 60 litros para RSS comuns (Grupo D) - cor preto un
R$
100 unidades
Sacos 30 litros para RSS comuns (Grupo D) - cor preto un
R$
100 unidades
Coletor 7 litros para RSS perfurocortantes (Grupo E) un
R$
10 unidades
Total em 20 anos (Considerando 03 estabelecimentos de saúde)

PREÇO TOTAL

16,00

37

R$

592,00

18,69

8

R$

149,52

8,39

10

R$

83,90

45,00

7

R$

315,00

R$

68.425,20

CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
BANCO DE DADOS
Contrução de abrigo para bombonas, com área de de 7,5m2
R$
5.619,96
3
R$
16.859,88
un
INCIBRA
2.4 Capacitação dos profissionais da saúde em relação ao manejo e acondicionamento de resíduos de serviços de saúde
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
C05
Capacitação e Treinamento
R$
5.346,70
4
R$
21.386,80
un
3. Adequação do manejo dos resíduos industriais
3.1 Criação de um cadastro dos resíduos industriais
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
3.2 Fiscalização do manejo dos resíduos industriais
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
BANCO DE DADOS
R$
2.676,32
12
R$
32.115,84
Salário de 01 Fiscal de Meio Ambiente
mês
INCIBRA
Total (em 20 anos)
R$
642.316,80
4. Adequação do manejo dos resíduos comerciais
4.1 Criação de um cadastro dos resíduos comerciais
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
4.2 Fiscalização do manejo dos resíduos comerciais
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
BANCO DE DADOS
R$
2.676,32
12
R$
32.115,84
Salário de 01 Fiscal de Meio Ambiente
mês
INCIBRA
Total (em 20 anos)
R$
642.316,80
5. Adequação do manejo dos resíduos agrossilvopastoris
5.1 Criação de um cadastro dos resíduos agrossilvopastoris
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
5.2 Fiscalização do manejo dos resíduos agrossilvopastoris
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
BANCO DE DADOS
R$
2.676,32
12
R$
32.115,84
Salário de 01 Fiscal de Meio Ambiente
mês
INCIBRA
Total (em 20 anos)
R$
642.316,80
5.3 Implantação de um abatedouro público e interdição dos locais com abate clandestino
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
BANCO DE DADOS
R$
1.466.437,24
1
R$
1.466.437,24
Construção de abatedouro público municipal
un
INCIBRA
6. Adequação do manejo dos resíduos cemiteriais
6.1 Contratação de uma empresa para promover o transporte, destinação e disposição final dos resíduos cemiteriais de autópsias e exumações
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Contratação de empresa terceirizada especializada em
R$
8.100,00
1
R$
8.100,00
C09
un
manejo de resíduos cemiteriais
Total (em 20 anos)
R$
162.000,00
6.2 Implantação de abrigos para as armazenamento temporário dos resíduos cemiteriais
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
BANCO DE DADOS
INCIBRA

Contrução de um abrigo para armazenamento
temporário de resíduos cemiteriais, com área de 7,5m2

un

R$

5.619,96

1

R$

5.619,96

7. Gerenciamento adequado resíduos dos serviços públicos de saneamento básico
7.1 Implantação do sistema de coleta e disposição final adequada dos resíduos dos serviços públicos de saneamento básico
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
BANCO DE DADOS
INCIBRA
8. Disposição adequadas dos rejeitos e reservação dos resíduos inertes
8.1 Garantir o transporte e disposição dos rejeitos ao aterro sanitário de Ceará-Mirim/RN
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Transporte e disposição dos rejeitos ao Aterro Sanitário
R$
2.317.011,21
1
R$
2.317.011,21
C13
un
de Ceará-Mirim/RN
8.2 Desativação do lixão municipal
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
-

CÓDIGO
BANCO DE DADOS
INCIBRA

8.3 Elaboração de Plano de Recuperação de Áárea Degradada (PRAD) para o local do lixão atual do município
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
Elaboração do PRAD

hec

R$ 3.500,00 (Até 20 hec)

14

PREÇO TOTAL
R$

3.500,00

8.4 Realizar a recuperação e monitoramento ambiental da área degradada
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
BANCO DE DADOS
hec
R$
50.501,59
14
R$
707.022,26
Recuperação da área degradada
INCIBRA
8.5 Adequação ao Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Rio Grande do Norte, no que se refere ao Consórcio Público para a construção e operação do Aterro
Sanitário
CÓDIGO
-

DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
8.6 Implantação do aterro de reservação para os Resíduos de Construção e Demolição (RCD)
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Licenças ambientais
R$
8.530,00
1
R$
8.530,00
un
BANCO DE DADOS
Estudo de Impacto Ambiental
R$
30.000,00
1
R$
30.000,00
un
INCIBRA
Cercamento
R$
17.000,00
1
R$
17.000,00
un
Equipamentos
R$
200.000,00
1
R$
200.000,00
un
Total
R$
255.530,00
8.7 Implementar o controle da quantidade de resíduos gerados e cadastro das principais fontes geradoras de Resíduos de Construção e Demolição
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
TOTAL DO PROGRAMA
R$ 12.995.726,90
Programa Coleta Seletiva Já (PCS)
1. Planejamento e Organização da Coleta
1.1 Elaborar Projeto de Coleta Seletiva
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
C10

Elaboração de Plano do Programa de Coleta Seletiva

un

R$

26.000,00

1

R$

26.000,00

1.2 Criação de um programa para promover a inserção dos catadores informais na Associação Cooperativa Gostoso Recicla
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
1.3 Implantar o projeto de coleta seletiva com conscientização da população sobre a segregação adequadas e doação dos seus resíduos, incluindo parcerias com os
comerciantes e indústrias
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Implantar o projeto de coleta seletiva com
conscientização da população sobre a segregação
C11
R$
33.438.395,59
1
R$
33.438.395,59
un
adequadas e doação dos seus resíduos, incluindo
parcerias com os comerciantes e indústrias.
1.4 Adquirir veículo para coleta de materiais recicláveis pela Associação
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
BANCO DE DADOS
Adquirir veículo para coleta de materiais recicláveis
R$
260.000,00
1
R$
260.000,00
un
INCIBRA
pela Associação ou Cooperativa
TOTAL DO PROGRAMA
R$ 33.724.395,59
Programa de Instalações Operacionais para Coleta Seletiva (PIOCS)
Ampliação da Infraestrutura Operacional para Coleta Adequada
1.1 Realizar parcerias com grandes geradores
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
1.2 Promover a implantação de lixeiras de 50L em praças e pontos estratégicos na Sede de São Miguel do Gostoso, incluindo as praias
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50L com
R$
311,00
142
R$
44.162,00
11237/ORSE
suporte (poste), da Fioberglass, ref.CLPD1085 ou
un
similar Padão EMURB
1.3 Promover a implantação de, no mínimo, 2 Locais de Entrega Voluntária – LEVs
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
BANCO DE DADOS
Implatação de Locais de Entrega Voluntária
R$
6.880,00
2
R$
13.760,00
un
INCIBRA
1.4 Promover a instalação de 4 ecopontos/PEV
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Casa de Apoio para PEV
Unid.
R$
28.000,00
4
R$
112.000,00
BANCO DE DADOS
Obras de Urbanização e Cercamento
Unid.
R$
24.000,00
4
R$
96.000,00
INCIBRA
Execução do Sistema de Baias
Unid.
R$
32.690,50
4
R$
130.762,00
Caçamba Estacionária 5m³
Unid.
R$
7.200,00
4
R$
28.800,00
Total
R$
367.562,00
1.5 Promover a implantação de 01 Área de Transbordo e Triagem - ATT
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Projeto Executivo
R$
5.000,00
1
R$
5.000,00
un
R$
50.050,20
1
R$
50.050,20
Construção da Área de Transbordo e Triagem
un
Pavimentação e Drenagem
R$
30.000,00
1
R$
30.000,00
un
Cercamento
R$
37.000,00
1
R$
37.000,00
un
BANCO DE DADOS
Caçamba Estacionária 30 m³
R$
30.000,00
1
R$
30.000,00
un
INCIBRA
Caçamba Estacionária 5 m³
R$
7.200,00
5
R$
36.000,00
un
Retroescavadeira
R$
180.000,00
1
R$
180.000,00
un
Licenças Ambientais
R$
8.530,00
1
R$
8.530,00
un
Estudo de Impacto Ambiental
R$
30.000,00
1
R$
30.000,00
un
Total
R$
406.580,20
TOTAL DO PROGRAMA
R$
832.064,20

Programa de Tratamento dos Resíduos Sólidos (PTRS)
1. Tratamento dos resíduos úmidos
1.1 Elaboração de projeto executivo da unidade de compostagem
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
Projeto executivo da unidade de compostagem
R$
43.324,00
un

CÓDIGO
C12

QUANTIDADE
1

PREÇO TOTAL
R$
43.324,00

1.2 Realizar o estudo mercadológico para definição de áreas para implantação e implementação de uma unidade de compostagem
CÓDIGO
BANCO DE DADOS
INCIBRA

DESCRIÇÃO

UNIDADE

Estudo mercadológico

un

PREÇO UNIT.
R$

3.500,00

QUANTIDADE
1

PREÇO TOTAL
R$

3.500,00

1.3 Implantação da unidade de compostagem conforme projeto elaborado
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Bombonas para armazenamento
R$
120,00
80
R$
9.600,00
un
Obras Civis
R$
50.050,20
1
R$
50.050,20
un
Peneira
R$
29.000,00
1
R$
29.000,00
un
BANCO DE DADOS
Minicarregadeira
R$
89.000,00
1
R$
89.000,00
un
INCIBRA
Licenças Ambientais
R$
8.530,00
1
R$
8.530,00
un
Estudo de Impacto Ambiental
R$
30.000,00
1
R$
30.000,00
un
Minhocários domésticos
R$
382,00
100
R$
38.200,00
un
Composteira doméstica
R$
620,00
100
R$
62.000,00
un
Total
R$
316.380,20
1.4 Treinamento contínuo e capacitação de operadores da unidade de compostagem
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
C05
R$
5.346,70
4
R$
21.386,80
Capacitação e treinamento
un
2. Tratamento dos resíduos secos
2.1 Elaboração de projeto executivo de unidade de recuperação de recicláveis
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Projeto executivo de unidade de recuperação de
C12
un
R$
43.324,00
1
R$
43.324,00
recicláveis
2.2 Realizar o estudo mercadológico para definição de áreas para implantação e implementação de uma unidade de compostagem
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
BANCO DE DADOS
Estudo mercadológico
R$
3.500,00
1
R$
3.500,00
un
INCIBRA
2.3 Aquisição de equipamentos e implantação da unidade de recuperação de recicláveis conforme projeto
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Esteira transportadora horizontal (separadora)
un
R$
7.790,00
1
R$
7.790,00
BANCO DE DADOS
Prensa enfardadeira
un
R$
10.000,00
1
R$
10.000,00
INCIBRA
Balança eletrônica digital industrial (plataforma)
un
R$
2.533,50
1
R$
2.533,50
Tambores de plástico de 240 litros de plástico
un
R$
205,90
6
R$
1.235,40
10742/SINAPI Talha manual de corrente, capacidade de 2 t com elevacao de 3 m
un
R$
1.029,35
1
R$
1.029,35
00941/ORSE
Fardamento
un
R$
77,80
10
R$
778,00
C03
Kit EPI
un
R$
438,65
10
R$
4.386,54
Elevador de carga a cabo, cabine semi fechada 2,0 x 1,5
x 2,0 m, capacidade de carga 1000 kg, torre 2,38 x 2,21
36486/SINAPI
un
R$
36.823,49
1
R$
36.823,49
x 15 m, guincho de embreagem, freio de seguranca,
limitador de velocidade e cancela
2711/SINAPI
Carrinho de mão
un
R$
119,90
10
R$
1.199,00
BANCO DE DADOS
Big Bags
un
R$
60,00
10
R$
600,00
INCIBRA
Bebedouro elétrico de pressão 40 litros Inox 110v,
00277/ORSE
un
R$
629,00
4
R$
2.516,00
Masterfrio ou similar
CÓDIGO

11645/ORSE

03511/ORSE

CÓDIGO
C05

Armário em aço com 12 portas, contendo pitão para
cadeado e dobradiças internas abertura de 135 graus

un

R$

1.796,17

2

Estrutura para galpão em pórticos pré-moldados de
un
R$
220,00
400
concreto armado, com lanternim, montada c/ telha de
6mm, inclusive fundação
Total
2.4 Treinamento e capacitação dos operadores da unidade de recuperação de recicláveis
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
R$
5.346,70
4
Capacitação e treinamento
un
TOTAL DO PROGRAMA
TOTAL - ZONA URBANA

R$

3.592,34

R$

88.000,00

R$

160.483,62

PREÇO TOTAL
R$
21.386,80
R$
613.285,42
R$

48.869.175,71

CÓDIGO
CÓDIGO
CÓDIGO
CÓDIGO

PLANO DE EXECUÇÃO - INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS - ZONA RURAL
Programa de Legislação e Normas Sobre a Gestão dos Resíduos
1. Criação e implantação de um sistema legal sobre a gestão de resíduos sólidos
1.1 Implementação das ações previstas no Plano Estadual de Resíduos Sólidos
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
1.2 Implementação das ações previstas no Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
1.3 Implementação das ações previstas no Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
1.4 Criação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL

BANCO DE DADOS
INCIBRA

Contratação de prestação de serviços técnicos
especializados para elaboração do Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS

Custo incluso na mesma ação na Zona Urbana

2. Criação e implantação de um sistema de logística reversa
2.1 Capacitação de uma equipe para atuar na logística reversa do município
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Custo incluso na mesma ação na Zona Urbana
C05
Capacitação e Treinamento
2.2 Realização da identificação e cadastramento dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes locais dos produtos que tenham obrigatoriedade na implantação do
sistema de logística
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
2.3 Realização de reuniões entre a equipe de logística reversa municipal, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes locais dos produtos que tenham
obrigatoriedade na implantação do sistema de logística reversa
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
2.4 Ação de conscientização da população sobre a importância da devolução, após o uso, aos comerciantes ou distribuidores, dos produtos e das embalagens a que se refere o Art.
33 da Lei 12.305/2010
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
2.5 Monitoramento e fiscalização do programa
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
BANCO DE DADOS
Custo
incluso
na
mesma
ação
na
Zona
Urbana
Salário de 01 Fiscal de Meio Ambiente
INCIBRA
TOTAL DO PROGRAMA
R$
Programa de Manejo adequado dos Resíduos Sólidos em Áreas Rurais (PMARS – Áreas Rurais)
1. Manutenção do serviço de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos
1.1 Contratação de profissionais para ampliação dos serviços de limpeza pública
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
BANCO DE DADOS
Contratação de garis
un
R$
1.510,04
10
R$
15.100,40
INCIBRA
Contratação de motorista
un
R$
2.588,53
2
R$
5.177,06
Total (ao ano)
R$
243.329,52
Total (em 20 anos)
R$
4.866.590,40
1.2 Realizar treinamento e capacitação continuada dos funcionários do serviço de limpeza pública
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Custo incluso na mesma ação na Zona Urbana
C05
Capacitação e Treinamento
1.3 Elaboração, gerenciamento e divulgação de cronograma de coleta de resíduos sólidos
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
1.4 Aquisição e disposição de lixeiras públicas de 240L para o acondicionamento temporário dos resíduos secos
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
BANCO DE DADOS
Lixeira 240l para acondicionamento temporários de resíduos secos un
R$
629,90
96
R$
60.470,40
INCIBRA
1.5 Aquisição e disposição de lixeiras públicas de 240L para o acondicionamento temporário dos resíduos úmidos
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
BANCO DE DADOS
Lixeira 240l para acondicionamento temporários de resíduos úmidos un
R$
629,90
71
R$
44.722,90
INCIBRA
1.6 Disponibilizar veículo de coleta, no mínimo, uma vez por semana
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
BANCO DE DADOS
R$
188.000,00
1
R$
188.000,00
Veículo de coleta dos resíduos úmidos
un
INCIBRA
R$
115.000,00
1
R$
115.000,00
Veículo de coleta dos resíduos secos
un
Total
R$
303.000,00
1.7 Realizar compra de EPIs para os colaboradores da coleta e da limpeza pública
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Kit EPI - Equipe do serviço de coleta - trabalhadores
C01
R$
443,24
10
R$
4.432,44
un
permanentes
Kit EPI - Equipe do serviço de coleta - para
C01
R$
306,17
2
R$
612,34
un
trabalhadores temporários
C04
R$
302,96
2
R$
605,92
Kit EPI - Motoristas - permanentes
un
Total (ao ano)
R$
5.650,69
Total (em 20 anos)
R$
113.013,83
1.8 Intensificar o serviço de coleta de resíduos sólidos nas praias da Zona Rural, durante períodos de alta estação
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
BANCO DE DADOS
Contratação de garis
un
R$
1.510,04
2
R$
3.020,08
INCIBRA
Total (ao ano)
R$
12.080,32
Total (em 20 anos)
R$
241.606,40
1.9 Aquisição de contêineres para acondicionamento temporário de resíduos sólidos secos, para que sejam dispostos nas praias
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
BANCO DE DADOS
Contêiner para acondicionamento de resíduos sólidos
un
R$
1.699,00
1
R$
1.699,00
INCIBRA
secos de 1000 L
Considerando as substituições após 10 anos
R$
3.398,00

1.10 Aquisição de contêineres para acondicionamento temporário de resíduos sólidos úmidos para que sejam dispostos nas praias
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
BANCO DE DADOS
Contêiner para acondicionamento de resíduos sólidos
un
R$
1.699,00
1
R$
1.699,00
INCIBRA
úmidos de 1000 L
Considerando as substituições após 10 anos
R$
3.398,00
2. Manejo dos resíduos dos serviços de saúde com segurança
2.1 Manutenção da contratação de empresa terceirizada especializada em manejo de resíduos de serviços de saúde
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Manutenção de contrato com uma empresa
C06
R$
9.600,00
2
R$
19.200,00
terceirizada especializada em manejo de resíduos de
un
serviços de saúde
Total (em 20 anos)
R$
384.000,00
2.2 Aquisição de recipientes adequados ao acondicionamento de resíduos de serviços de saúde
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
C07

CÓDIGO

Aquisição de recipientes adequados ao
acondicionamento de resíduos de serviços de saúde

CÓDIGO
C05

CÓDIGO
CÓDIGO
BANCO DE DADOS
INCIBRA

CÓDIGO
CÓDIGO
BANCO DE DADOS
INCIBRA

CÓDIGO
CÓDIGO
BANCO DE DADOS
INCIBRA

R$

2.800,00

2

Considerando as substituições em 20 anos
2.2 Aquisição de sacos/coletores adequados para acondicionamento de resíduos de serviços de saúde
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
Sacos 20 litros para RSS potencialmente infectantes
(Grupo A) - cor branco leite - 100 unidades

BANCO DE DADOS
INCIBRA

un

un

R$

16,00

37

R$

5.600,00

R$

11.200,00
PREÇO TOTAL

R$

592,00

Sacos 60 litros para RSS comuns (Grupo D) - cor
un
R$
18,69
8
R$
149,52
preto - 100 unidades
Sacos 30 litros para RSS comuns (Grupo D) - cor
un
R$
8,39
10
R$
83,90
preto - 100 unidades
Coletor 7 litros para RSS perfurocortantes (Grupo E) un
R$
45,00
7
R$
315,00
10 unidades
Total em 20 anos (Considerando 03 estabelecimentos de saúde)
R$
45.616,80
2.3 Capacitação dos profissionais da saúde em relação ao manejo e acondicionamento de resíduos de serviços de saúde
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Custo incluso na mesma ação na Zona Urbana
Capacitação e Treinamento
3. Adequação do manejo dos resíduos industriais
3.1 Criação de um cadastro dos resíduos industriais
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
3.2 Fiscalização do manejo dos resíduos industriais
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Custo incluso na mesma ação na Zona Urbana

Salário de 01 Fiscal de Meio Ambiente

4. Adequação do manejo dos resíduos comerciais
4.1 Criação de um cadastro dos resíduos comerciais
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
4.2 Fiscalização do manejo dos resíduos comerciais
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.

QUANTIDADE
-

PREÇO TOTAL
-

QUANTIDADE

PREÇO TOTAL

Custo incluso na mesma ação na Zona Urbana

Salário de 01 Fiscal de Meio Ambiente

5. Adequação do manejo dos resíduos agrossilvopastoris
5.1 Criação de um cadastro dos resíduos agrossilvopastoris
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
5.2 Fiscalização do manejo dos resíduos agrossilvopastoris
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.

QUANTIDADE
-

PREÇO TOTAL
-

QUANTIDADE

PREÇO TOTAL

Custo incluso na mesma ação na Zona Urbana

Salário de 01 Fiscal de Meio Ambiente

6. Adequação do manejo dos resíduos cemiteriais
6.1 Contratação de uma empresa para promover o transporte, destinação e disposição final dos resíduos cemiteriais de autópsias e exumações
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
C09

CÓDIGO
BANCO DE DADOS
INCIBRA

Contratação de empresa terceirizada especializada em
manejo de resíduos cemiteriais, considerando o valor
anual para coleta em dois cemitérios

un

R$

8.100,00

2

Total (em 20 anos)
6.2 Implantação de abrigos para as armazenamento temporário dos resíduos cemiteriais
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
Contrução de um abrigo para armazenamento
temporário de resíduos cemiteriais, com área de 7,5m2

m2

R$

Considerando um reajuste de 30%
Considerando a implantação nos 02 cemitérios da Zona Rural

1.248,88

7,5

R$

16.200,00

R$

324.000,00
PREÇO TOTAL

R$

9.366,60

R$
R$

5.619,96
11.239,92

CÓDIGO
BANCO DE DADOS
INCIBRA

CÓDIGO
C13

7. Gerenciamento adequado resíduos dos serviços públicos de saneamento básico
7.1 Implantação do sistema de coleta e disposição final adequada dos resíduos dos serviços públicos de saneamento básico
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
-

-

-

PREÇO TOTAL

-

-

8. Disposição adequadas dos rejeitos e reservação dos resíduos inertes
8.1 Garantir o transporte e disposição de rejeitos ao aterro sanitário de Ceará-Mirim/RN
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
Transporte e disposição dos rejeitos ao Aterro
Custo incluso na mesma ação na Zona Urbana
Sanitário de Ceará-Mirim/RN

PREÇO TOTAL

8.2 Adequação ao Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Rio Grande do Norte, no que se refere ao Consórcio Público para a construção e operação do Aterro Sanitário
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
8.3 Implementar o controle da quantidade de resíduos gerados e cadastro das principais fontes geradoras de Resíduos de Construção e Demolição
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
8.4 Garantir a coleta e transporte dos resíduos da construção civil (aquisição do veículo já previsto no Quadro da Zona Urbana) ao aterro de reservação para os resíduos de
construção e demolição (com implantação já prevista na zona urbana)
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
8.5 Desativar os pequenos lixões
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
8.6 Recuperar as áreas degradas de pequenos lixões
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
BANCO DE DADOS
INCIBRA

CÓDIGO
C10

Elaboração de um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas

hec

3500 (Até 20 hec)

Recuperação de áreas degradadas pelos pequenos
hec
R$
50.501,59
lixões
Total
TOTAL DO PROGRAMA
Programa Coleta Seletiva Já (PCS)
1. Planejamento e Organização da Coleta
1.1 Elaborar Projeto de Coleta Seletiva
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.

2

R$

2

R$

101.003,18

R$
R$

104.503,18
6.516.759,83

QUANTIDADE

3.500,00

PREÇO TOTAL

Custo incluso na mesma ação na Zona Urbana

Elaboração de Plano do Programa de Coleta Seletiva

1.2 Criação de um programa para promover a inserção dos catadores informais na Associação Cooperativa Gostoso Recicla
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
1.3 Implantar o projeto de coleta seletiva com conscientização da população sobre a segregação adequadas e doação dos seus resíduos, incluindo parcerias com os comerciantes e
indústrias
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Implantar o projeto de coleta seletiva com
conscientização da população sobre a segregação
Custo incluso na mesma ação na Zona Urbana
C11
adequadas e doação dos seus resíduos, incluindo
parcerias com os comerciantes e indústrias.
1.4 Elaboração de metodologia para coleta e transporte dos materiais recicláveis (aquisição do veículo já previsto no Quadro da Zona Urbana)
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
BANCO DE DADOS
Adquirir veículo para coleta de materiais recicláveis
INCIBRA
pela Associação ou Cooperativa
TOTAL DO PROGRAMA
R$
Programa de Instalações Operacionais para Coleta Seletiva (PIOCS)
Ampliação da Infraestrutura Operacional para Coleta Adequada
1.1 Realizar parcerias com grandes geradores
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
1.2 Promover a implantação de lixeiras de 50L em praças e pontos estratégicos na Sede de São Miguel do Gostoso, incluindo as praias
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50L com
R$
311,00
33
R$
10.263,00
11237/ORSE
suporte (poste), da Fioberglass, ref.CLPD1085 ou
un
similar Padão EMURB
1.3 Promover a instalação de 4 ecopontos/PEV
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Casa de Apoio para PEV
Unid.
R$
28.000,00
3
R$
84.000,00
BANCO DE DADOS
Obras de Urbanização e Cercamento
Unid.
R$
24.000,00
3
R$
72.000,00
INCIBRA
Execução do Sistema de Baias
Unid.
R$
32.690,50
3
R$
98.071,50
Caçamba Estacionária 5m³
Unid.
R$
7.200,00
3
R$
21.600,00
Total
R$
275.671,50
1.4 Promover a implantação de, no mínimo, 2 Locais de Entrega Voluntária – LEVs
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
BANCO DE DADOS
Implatação de Locais de Entrega Voluntária
R$
6.880,00
2
R$
13.760,00
un
INCIBRA
1.5 Elaboração de metodologia para o transporte dos resíduos sólidos urbanos às Áreas de Transbordo e Triagem (ATT) da Zona Urbana
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
-

Elaboração de metodologia para coleta e transporte
dos resíduos secos para a Unidade de Recuperação de
Recicláveis instalada na Zona Urbana

-

-

-

-

TOTAL DO PROGRAMA

R$

299.694,50

TOTAL - ZONA RURAL

R$

6.816.454,33

CUSTO TOTAL DO EIXO DE INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

R$

55.685.630,05

CÓDIGO

CÓDIGO
-

CÓDIGO

CÓDIGO
11675/ORSE

MEMORIAL DE CÁLCULO
INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS- ZONA URBANA
Programa de Melhoria Da Gestão Dos Serviços De Drenagem e Manejo de Águas Pluviais (PMGSD)
01. Combate dos pontos de alagamento
1.1 Manutenção preventiva e corretiva dos pontos de alagamento
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
Já orçado em 3.3 Promoção da manutenção nas infraestruturas existentes
1.2 Implantação de banco de dados para registro dos pontos de alagamento
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
02. Melhoria Da Gestão e Dos Serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais
2.1 Criação de banco de dados com informações de todo o sistema
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
Orçado em "2.2 Cadastro do sistema existente em base de dados georreferenciada"
2.2 Cadastro do sistema existente em base de dados georreferenciada
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
Cadastro de Redes de Drenagem

m

R$ 1,37/m

6.010,20 m

PREÇO TOTAL

PREÇO TOTAL
-

PREÇO TOTAL

PREÇO TOTAL
R$

8.233,97

03. Sistema de Drenagem Urbana de Águas Pluviais
3.1 Elaboração de Projeto Básico e Executivo para adequação da Drenagem Pluvial, prevendo possíveis áreas de expansão de acordo com o Plano Diretor e sua
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Projeto de Drenagem Pluvial complexa (micro e
1.815.396,00 m R$
907.698,00
12279/ORSE
m²
R$ 0,50/m
macrodrenagem) acima de 150.000,00 m2
3.2 Execução, de acordo com o projeto, das obras de drenagem previstas
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Considerando que o projeto custa 2% do valor da
R$
45.384.900,00
execução
3.3 Promoção da manutenção nas Infraestruturas existentes
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Estimado com base no portal da transparência do
município, ação "2127 - MANUTENÇÃO DE
20 anos
R$
338.000,00
R$ 16.900,00/ano
ESTRADAS VICINAIS, SERVIÇOS DE
DRENAGEM E CORRELATOS"
04. Revitalização dos Córregos existentes
4.1 Planejamento de revitalização/recuperação dos córregos existentes
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
4.2 Revitalização/recuperação dos córregos existentes no município de acordo com o projeto elaborado
CÓDIGO

-

DESCRIÇÃO

UNIDADE

PREÇO UNIT.

QUANTIDADE

Valor estimado com base em licitações do portal da transparência. Custo da ação no primeiro ano: R$ 59.600,00 para 400 h de
serviço. Como foram propostas ações com medidas não esturutrais para redução de lançamento de resíduos nesses córregos foi
prevista uma redução percentual das horas gastas nesse serviço ao longo dos anos. O valor aqui apresentado seria o valor gasto
nos 20 anos de horizonte de projeto para a manutenção dessa ação já considerando essa redução.

PREÇO TOTAL

R$

721.207,49

05. Extinção das interferências entre o sistema de manejo de águas pluviais e o sistema de esgotamento sanitário
5.1 Criação de legislação e medidas para inibir a ligação de águas pluviais a rede de esgotamento sanitário
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
5.2 Criação de legislação e medidas para inibir o lançamento de esgoto a céu aberto
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
5.3 Realização, por meio da secretaria, órgão ou empresa responsável, de fiscalização e ações para extinção dos pontos de lançamento de águas pluviais na rede de
esgoto
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
TOTAL DO PROGRAMA
R$
47.360.039,46
Programa de Controle de Erosão e Assoreamento(PCEA)
01. Recuperação de áreas ribeiras e das matas ciliares ao longo dos cursos d’água naturais
1.1 Elaborar legislação municipal sobre prevenção e controle de erosão
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
1.2 Levantamento das áreas ribeiras e de matas ciliares ao longo de cursos d’águas naturais
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Já incluso no item "4.2 Revitalização/recuperação dos córregos existentes no município de acordo com o projeto elaborado"
1.3 Elaboração de projeto de recuperação e revitalização de áreas ribeiras e das matas ciliares ao longo de cursos d’águas naturais
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Já incluso no item "4.2 Revitalização/recuperação dos córregos existentes no município de acordo com o projeto elaborado"
1.4 Execução das obras do projeto de recuperação e revitalização de áreas ribeiras e das matas ciliares ao longo de cursos d’águas naturais
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Já incluso no item "4.2 Revitalização/recuperação dos córregos existentes no município de acordo com o projeto elaborado"
1.5 Fiscalizar e fazer cumprir as diretrizes das legislações federais e estaduais referentes à manutenção das faixas ciliares em córregos, rios e nascentes
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
-

CÓDIGO
COMPO. 07

1.6 Capacitação de equipe técnica da Prefeitura Municipal em relação aos processos erosivos
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO GERAL

un

R$

4.866,70

1

PREÇO TOTAL
R$

4.866,70

1.7 Manutenção da cobertura vegetal do solo
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Já incluso no item "4.2 Revitalização/recuperação dos córregos existentes no município de acordo com o projeto elaborado"
1.8 Implantar sistema de proteção do solo com coberturas artificiais
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Já incluso no item "4.2 Revitalização/recuperação dos córregos existentes no município de acordo com o projeto elaborado"
TOTAL DO PROGRAMA
R$
4.866,70
Programa de Melhoria Organizacional e Gerencial (PMOG)
1. Fiscalização sobre as diretrizes das políticas públicas de planejamento urbano existente
1.1 Monitoramento e fiscalização quanto ao cumprimento das diretrizes de planejamento urbano
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
1.2 Elaborar legislação de uso do solo para fins agropecuários
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
1.3 Fiscalizar a aplicação das leis sobre uso do solo
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
1.4 Criação de legislação específica que estabeleça as diretrizes para o manejo e descarte de resíduos de todos os tipos no município de modo a evitar o uso de encostas
como bota-fora e a desobstrução de estradas e de dispositivos de drenagem
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
1.5 Fiscalização e monitoramento do lançamento indevido de resíduos em áreas de encostas, áreas de corpos hídricos e de dispositivos de drenagem
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
02. Reativação Defesa Civil
2.1 Capacitação da equipe técnica
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
COMPO. 07

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO GERAL

un

R$

4.866,70

1

R$

4.866,70

2.2 Definir no plano contingência medidas a serem tomadas em situações emergenciais, como enchentes, definindo todas as ações a serem tomadas pela defesa civil.
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
2.3 Realização de palestras e comunicação junto aos munícipes.
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
COMPO. 07

CÓDIGO

CÓDIGO
-

R$

4.866,70

TOTAL DO PROGRAMA

R$

9.733,40

TOTAL - ZONA URBANA

R$

47.374.639,56

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO GERAL

un

R$

4.866,70

1

INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS - ZONA RURAL
Programa de Melhoria Da Gestão Dos Serviços De Drenagem e Manejo de Águas Pluviais (PMGSD)
01. Combate dos pontos de alagamento
1.1 Implantação de manutenção preventiva e corretiva das estradas vicinais
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
Já orçado em "3.3 Promoção da manutenção nas Infraestruturas existentes" da ZONA URBANA
1.2 Implantação de banco de dados para registro dos pontos de alagamento
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
02. Melhoria Da Gestão e Dos Serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais

PREÇO TOTAL

PREÇO TOTAL
-

2.1 Criação de banco de dados com informações de todo o sistema
CÓDIGO
-

DESCRIÇÃO
-

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

11675/ORSE

UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
2.2 Cadastro do sistema existente em base de dados georreferenciada
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE

Cadastro de Redes de Drenagem

m

R$ 1,37/m

10% do valor
usado no cadastro
da rede urbana
visto que não há
um quantitativo R$
exato do
comprimento das
sarjetas nas zonas
rurais.

PREÇO TOTAL
PREÇO TOTAL

823,40

03. Sistema de Drenagem Urbana de Águas Pluviais
3.1 Elaboração de Projeto Básico e Executivo para adequação da Drenagem Pluvial, prevendo possíveis áreas de expansão de acordo com o Plano Diretor e sua
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
10% do valor na
urbana visto que
não há um
quantitativo exato
Projeto
12279/ORSE
de Drenagem Pluvial complexa (micro e macrodrenagem) acima de 150.000,00 m2
m²
R$
0,50/m²
R$
da área onde
elaboração do
projeto e faz
necessária nas
zonas rurais.
3.2 Execução, de acordo com o projeto, das obras de drenagem previstas
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE

-

Considerando que o projeto custa 2% do valor da execução

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

-

-

3.3 Promoção da manutenção nas Infraestruturas existentes
UNIDADE
PREÇO UNIT.

10% do valor na
urbana visto que
não há um
quantitativo exato
R$
da área onde
elaboração do
projeto e faz
necessária nas
zonas rurais.
QUANTIDADE
10% do valor na
urbana visto que
não há um
quantitativo exato
R$
da área onde
elaboração do
projeto e faz
necessária nas
zonas rurais.

90.769,80

PREÇO TOTAL

4.538.490,00

PREÇO TOTAL

33.800,00

04. Adequação dos acessos às comunidades rurais
4.1 Elaboração de plano de manutenção preventiva e corretiva das passagens molhadas existentes
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
4.2 Levantamento dos trechos mais problemáticos nas estradas de acesso
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
4.3 Projeto e execução de melhorias no pavimento dos pontos críticos das estradas de acesso
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
base no Plano Plurianual
do Município (2018-2021). Ação "MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
R$ 109.340,00/ano
20 anos
R$
2.186.800,00
anosESTRADAS VICINAIS"
4.4 Projeto e execução de plano de adequação das passagens molhadas existentes
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Estimado com base no Plano Plurianual do
Município (2018-2021). Ação "CONSTANTE
R$ 109.340,00/ano
20 anos
R$
2.186.800,00
anos
MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS ,
PASSAGEM MOLHADAS E BUEIROS"
4.5 Levantamento dos pontos onde seja necessária a construção de passagem molhada
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
4.6 Construção de acordo com o projeto, das passagens molhadas com os respectivos dispositivos de drenagem
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Não é possível orçar visto que cabe ao município fazer o levantamento dos dispositivos que precisam ser implantados
05. Extinção das interferências entre o sistema de manejo de águas pluviais e o sistema de esgotamento sanitário
5.1 Criação de legislação e medidas para inibir o lançamento de esgoto a céu aberto
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
5.2 Criação de legislação e medidas para inibir a destinação de águas pluviais a solução de esgotamento sanitário adotada
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
5.3 Realização, por meio da secretaria, órgão ou empresa responsável, de fiscalização e ações para extinção dos pontos de lançamento de águas pluviais na rede de
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
TOTAL DO PROGRAMA
R$
9.037.483,20
Programa de Controle de Erosão e Assoreamento(PCEA)
01. Recuperação de áreas ribeiras e das matas ciliares ao longo dos cursos d’água naturais
1.1 Elaborar legislação municipal sobre prevenção e controle de erosão
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
-

1.2 Levantamento das áreas ribeiras e de matas ciliares ao longo de cursos d’águas naturais
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Já orçado na Zona Urbana
1.3 Elaboração de projeto de recuperação e revitalização de áreas ribeiras e das matas ciliares ao longo de cursos d’águas naturais
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Já orçado na Zona Urbana
1.4 Execução das obras do projeto de recuperação e revitalização de áreas ribeiras e das matas ciliares ao longo de cursos d’águas naturais
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Já orçado na Zona Urbana
1.5 Fiscalizar e fazer cumprir as diretrizes das legislações federais e estaduais referentes à manutenção das faixas ciliares em córregos, rios e nascentes
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
1.6 Capacitação de equipe técnica da Prefeitura Municipal em relação aos processos erosivos
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Já orçado na Zona Urbana
1.7 Manutenção da cobertura vegetal do solo
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Já orçado na Zona Urbana
1.8 Implantar sistema de proteção do solo com coberturas artificiais
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Já orçado na Zona Urbana
TOTAL DO PROGRAMA
R$
Programa de Melhoria Organizacional e Gerencial (PMOG)
1. Fiscalização sobre as diretrizes das políticas públicas de planejamento urbano existente
1.1 Monitoramento e fiscalização quanto ao cumprimento das diretrizes de planejamento urbano
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
1.2 Elaborar legislação de uso do solo para fins agropecuários
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
1.3 Fiscalizar a aplicação das leis sobre uso do solo
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
1.4 Criação de legislação específica que estabeleça as diretrizes para o manejo e descarte de resíduos de todos os tipos no município de modo a evitar o uso de encostas
como bota-fora e a desobstrução de estradas e de dispositivos de drenagem
CÓDIGO

CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
1. 5 Fiscalização e monitoramento do lançamento indevido de resíduos em áreas de encostas, áreas de corpos hídricos e de dispositivos de drenagem
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
02. Reativação Defesa Civil
2.1 Capacitação da equipe técnica
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Já orçado na Zona Urbana
2.2 Definir no plano contingência medidas a serem tomadas em situações emergenciais, como enchentes, definindo todas as ações a serem tomadas pela defesa civil.
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
2.3 Realização de palestras e comunicação junto aos munícipes.
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE
PREÇO UNIT.
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
Já orçado na Zona Urbana
TOTAL DO PROGRAMA
R$
TOTAL - ZONA RURAL

R$

9.037.483,20

CUSTO TOTAL DO EIXO DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS

R$

56.412.122,76

PRODUTO G - MINUTA DE
PROJETO DE LEI DO
PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO E
PROJETO DE LEI DA
POLÍTICA MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

Plano Municipal de Saneamento Básico de São Miguel do
Gostoso

MINUTA DO PROJETO DE LEI QUE INSTITUI O PLANO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO
MIGUEL DO GOSTOSO/RN

Projeto de Lei Nº ....
Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico de São
Miguel do Gostoso, instrumento da Política Municipal de
Saneamento Básico e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de São Miguel do Gostoso, Estado do Rio Grande do Norte,
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Municipal aprovou
e fica sancionada a seguinte Lei: Lei Municipal nº. ......./20.........
Art. 1º O Plano Municipal de Saneamento Básico de São Miguel do Gostoso,
como instrumento da Política Municipal de Saneamento Básico, respeitadas
as competências da União e do Estado, tem como diretrizes, melhorar a
qualidade da sanidade pública, manter o meio ambiente equilibrado em busca
do desenvolvimento sustentável, além de fornecer diretrizes ao poder público e
à coletividade para a defesa, conservação e recuperação da qualidade e
salubridade ambiental, cabendo a todos o direito de exigir a adoção de medidas
neste sentido.
Art. 2º Para o estabelecimento do Plano Municipal de Saneamento Básico de
São Miguel do Gostoso, serão observados os seguintes princípios
fundamentais:
I.
A universalização, a integralidade e a disponibilidade;
II.
A preservação da saúde pública e a proteção do meio ambiente;
III.
A adequação de métodos, técnicas e processos que considerem as
peculiaridades locais e regionais;
IV.
A articulação com outras políticas públicas;
V.
A eficiência e sustentabilidade econômica, técnica, sociocultural e
ambiental;
VI.
A utilização de tecnologias apropriadas;
VII. A transparência das ações;
VIII. O controle social;
IX.
A segurança, qualidade e regularidade;
X.
A integração com a gestão eficiente dos recursos hídricos.
Art. 3º Plano Municipal de Saneamento Básico de São Miguel do Gostoso
tem por objetivo geral o estabelecimento de ações para a Universalização do
Saneamento Básico, através da ampliação progressiva do acesso de todos os
domicílios ocupados no município de São Miguel do Gostoso.
Parágrafo Único. Para o alcance do objetivo geral, são objetivos específicos do
presente Plano:
I.
Garantir as condições de qualidade dos serviços existentes buscando
sua melhoria e ampliação às localidades não atendidas;
II.
Programar e implementar os serviços ora inexistentes, em prazos
factíveis;
III.
Criar instrumentos para regulação, fiscalização e monitoramento e
gestão dos serviços;
IV.
Estimular a conscientização ambiental da população; e

V.

Atingir condição de sustentabilidade técnica, econômica, social e
ambiental aos serviços de saneamento básico.

Art. 4º Para efeitos desta Lei, consideram-se saneamento básico as estruturas
e serviços dos seguintes sistemas:
I.
Abastecimento de Água;
II.
Esgotamento Sanitário;
III.
Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais e
IV.
Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos.
Art. 5º Por se tratar de instrumento dinâmico, o Plano Municipal de Saneamento
Básico de São Miguel do Gostoso deverá respeitar o que determina a Lei
Municipal que estabelece a Política Municipal de Saneamento Básico,
devendo ser alvo de contínuo estudo, desenvolvimento, ampliação e
aperfeiçoamento, tendo como marco inicial os estudos que integram os anexos
desta lei:
Anexo 1 – Plano Municipal de Saneamento Básico – Capítulo Água e
Esgotos
Anexo 2 – Plano Municipal de Saneamento Básico – Capítulo Limpeza
Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos
Anexo 3 – Plano Municipal de Saneamento Básico – Capítulo Drenagem
Pluvial
§ 1º. A revisão de que trata o caput, deverá preceder à elaboração do Plano
Plurianual do Município de São Miguel do Gostoso.
§ 2º. O Poder Executivo Municipal deverá encaminhar a proposta de revisão do
Plano Municipal de Saneamento Básico de São Miguel do Gostoso à
Câmara dos Vereadores, devendo constar as alterações, caso necessário, a
atualização e a consolidação do plano anteriormente vigente.
§ 3º. A proposta de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de São
Miguel do Gostoso deverá ser elaborada em articulação com os prestadores
dos serviços correlatos e estar em compatibilidade com as diretrizes, metas e
objetivos:
I – das Políticas Municipais e Estaduais de Saneamento Básico, de Saúde
Pública e de Meio Ambiente;
II – dos Planos Municipais e Estaduais de Saneamento Básico e de Recursos
Hídricos.
§ 4º. A revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de São Miguel do
Gostoso deverá seguir as diretrizes dos planos das bacias hidrográficas em que
o Município de São Miguel do Gostoso estiver inserido.
Art. 6º A gestão dos serviços de saneamento básico terá como instrumentos
básicos os programas e projetos específicos nas áreas de abastecimento de
água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de águas pluviais,
limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, tendo como meta a
universalização dos serviços de saneamento e o perfeito controle dos efeitos
ambientais.
Art. 7º As prestações dos serviços públicos de saneamento são de
responsabilidade do Executivo Municipal, independente da contratação de

terceiros, de direito público ou privado, para execução de uma ou mais dessas
atividades.
§ 1º. Os executores das atividades mencionadas no caput deverão contar com
os respectivos licenciamentos ambientais cabíveis.
§ 2º. A administração municipal, quando contratada nos termos desse artigo,
submeter-se-á às mesmas regras aplicáveis nos demais casos.
Art. 8º Sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, as infrações ao
disposto nessa Lei e seus instrumentos acarretarão a aplicação das seguintes
penalidades, garantida a ampla defesa e o contraditório:
I – Advertência, com prazo para a regularização da situação;
II – Multa simples ou diária;
III – Interdição. Parágrafo único. Em caso de infração continuada, poderá ser
aplicada multa diária.
Art. 9º Na aplicação da penalidade da multa, a autoridade levará em conta sua
intensidade e extensão.
§ 1º. No caso de dano ambiental, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, a
autoridade levará em consideração a degradação ambiental, efetiva ou
potencial, assim como a existência comprovada de dolo.
§ 2º. A multa pecuniária será graduada entre R$ 100,00 e R$ 100.000,00.
§ 3º. O valor da multa será recolhido em nome e benefício do Fundo Municipal
de Saneamento Básico, instituído pela Lei da Política Municipal de
Saneamento Básico de São Miguel do Gostoso e suas alterações.
Art. 10º A penalidade de interdição será aplicada:
I – Em caso de reincidência;
II –Quando da infração resultar: a) Contaminação significativa de águas
superficiais e/ou subterrâneas; b) Degradação ambiental que não comporte
medidas de regularização, reparação, recuperação pelo infrator ou às suas
custas; c) Risco iminente à saúde pública.
Art. 11º Os Programas, Projetos e outras ações do Plano Municipal de
Saneamento Básico de São Miguel do Gostoso deverão ser regulamentados
por Decretos do Poder Executivo, na medida em que forem criados, inclusive
especificando as dotações orçamentárias a serem aplicadas.
Parágrafo Único. Os Regulamentos comporão anexos do Plano Municipal de
Saneamento Básico de São Miguel do Gostoso e deverão ser identificados
por número romano, na ordem de sua disposição.
Art. 12º Constitui órgão executivo do Presente Plano a Secretaria Municipal de
Saúde e Saneamento, na forma da Lei.
Art. 13º Constitui órgão superior do presente Plano, de caráter consultivo
deliberativo, o Conselho Municipal de Saneamento Básico, constituído com base
na Lei da Política Municipal de Saneamento Básico.
Art. 14º Constitui o Plano Municipal de Saneamento Básico de São Miguel do
Gostoso, os documentos anexos a esta Lei.

Art. 15º Nos casos omissos, deverão prevalecer a Lei Federal 11.447/07 e o
Decreto Regulamentador 7.217/10.
Art. 16º Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Miguel do Gostoso, Estado do Rio Grande
do Norte, em ..........de......................de 200........
................................................................
Prefeito Municipal de São Miguel do Gostoso

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO

PROJETO DE LEI DA POLÍTICA MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO/RN

Projeto de Lei Nº .......

Dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico de
São Miguel do Gostoso, institui o Conselho Municipal de
Saneamento Básico, cria o Fundo Municipal de Saneamento
Básico e dá outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os
habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a
seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Seção I – Das Disposições Preliminares
Art.
1º
Esta Lei institui a Política Municipal Saneamento
Básico de São Miguel do Gostoso, que tem por objetivo, respeitadas as
competências da União e do Estado, melhorar a sanidade pública, contribuir para
o desenvolvimento sustentável e estabelecer diretrizes ao poder público e à
coletividade para o planejamento e execução das ações, obras e serviços de
saneamento, a fim de promover a defesa, a proteção e recuperação da
salubridade ambiental. Dispõe também sobre os princípios da Política
Municipal de Saneamento Básico, objetivos e instrumentos, bem como sobre
suas diretrizes específicas relativas ao gerenciamento de resíduos sólidos, às
responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos
econômicos aplicáveis.
§ 1º Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de
direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pelos setores e
ações em saneamento básico. Também estão sujeitos à observância desta Lei
as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta
ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações
relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos.
§ 2º Aplicam-se aos Resíduos Sólidos, além do disposto nesta Lei, nas Leis nº.s
11.445, de 5 de janeiro de 2007; 9.974, de 6 de junho de 2000; e 9.966, de 28
de abril de 2000, as normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do
Meio Ambiente (Sisnama), do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS),
do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) e do
Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
(Sinmetro).
Art. 2º A gestão dos recursos hídricos não integra os serviços públicos de
saneamento básico.
Parágrafo Único – A utilização de recursos hídricos na prestação de serviços
públicos de saneamento básico, inclusive para disposição ou diluição de esgotos
e outros resíduos líquidos, é sujeita à outorga de direito de uso, nos termos da

Lei Nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, da Lei Estadual Nº 9.748, de 30 de
novembro de 1994, e suas normas regulamentadoras.
Art. 3º Compete ao Município, com auxílio do Conselho Municipal de
Saneamento Básico, executar a Política Municipal de Saneamento Básico,
organizar e prestar diretamente, indiretamente ou por meio de regime de
concessão ou permissão, os serviços de saneamento básico de interesse social.
Parágrafo Único – Ainda que executados por prestadores independentes, os
serviços públicos de saneamento deverão se relacionar de forma integrada e
seguir as diretrizes desta Política, bem como o disposto no Plano Municipal de
Saneamento Básico.
Art. 4º Não constitui serviço público a ação de saneamento executado por meio
de soluções individuais, desde que o usuário não dependa de terceiros para
operar os serviços, bem como as ações e serviços de saneamento básico de
responsabilidade privada, incluindo o manejo de resíduos de responsabilidade
do gerador.
Parágrafo único – O lixo originário de atividades comerciais, industriais e de
serviços cuja responsabilidade pelo manejo não seja atribuída ao gerador pode,
por decisão do poder público, ser considerado resíduo sólido urbano.
Art. 5o Para os efeitos desta Lei, o serviço público de limpeza urbana e de
manejo de resíduos sólidos urbanos é composto pelas seguintes atividades:
I – de coleta, transbordo e transporte dos resíduos, conforme classificados nos
termos do Art.13º desta Lei;
II – de triagem para fins de reuso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por
compostagem, e de disposição final dos resíduos;
III – de varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e
outros eventuais serviços pertinentes à limpeza pública urbana.
Seção II – Das Definições
Art. 6º Para os efeitos desta Lei entende-se por:
I – Saneamento Básico: como o conjunto de serviços, infraestruturas e
instalações operacionais de:
a) Abastecimento de Água Potável: constituído pelas atividades,
infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água
potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos
de medição;
b) Esgotamento Sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e
instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final
adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu
lançamento final no meio ambiente;
c) Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos: conjunto de atividades,
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo,

tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e
limpeza de logradouros e vias públicas;
d) Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas: conjunto de atividades,
infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas
pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões
de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas
urbanas.
II – Universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios
ocupados ao saneamento básico;
III – Controle Social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam
à sociedade informações, representações técnicas e participações nos
processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação
relacionados aos serviços públicos de saneamento básico;
IV – Subsídios: instrumento econômico de política social para garantir a
universalização do acesso ao saneamento básico, especialmente para
populações e localidades de baixa renda;
V – Localidade de Pequeno Porte: vilas, aglomerados rurais, povoados,
núcleos, lugarejos e aldeias assim definidos pela Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE);
VI – Destinação Final Ambientalmente Adequada: destinação de resíduos que
inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o
aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos
competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e do Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), entre elas a disposição final,
observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos
à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos;
VII – Disposição Final Ambientalmente Adequada: distribuição ordenada de
rejeitos em aterros sanitários, observando normas operacionais específicas de
modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os
impactos ambientais adversos;
VIII – Geradores de Resíduos Sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de direito
público ou privado, que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades,
nelas incluído o consumo;
IX – Gerenciamento de Resíduos Sólidos: conjunto de ações exercidas, direta
ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e
destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição
final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de
saneamento básico, exigidos na forma desta Lei;
X – Gestão Integrada de Resíduos Sólidos: conjunto de ações voltadas para
a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as
dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social
e sob a premissa do desenvolvimento sustentável;
XI – Resíduos Sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado
resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se
procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estado sólido
ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou
em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente
inviáveis em face da melhor tecnologia disponível;

XII – Reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua
transformação biológica, física ou físico-química, observadas as condições e os
padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do
SNVS;
XIII – Coleta Seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados
conforme sua constituição ou composição;
XIV – Reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve
a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com
vistas à transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições
e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber,
do SNVS;
XV – Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as
possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos
disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que
não a disposição final ambientalmente adequada;
XVI – Acordo Setorial: ato de natureza contratual firmado entre o poder público
e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a
implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto;
XVII – Área Contaminada: local onde há contaminação causada pela
disposição, regular ou irregular, de quaisquer substâncias ou resíduos;
XVIII – Responsabilidade Compartilhada pelo Ciclo de Vida dos produtos:
é o conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares
dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para
minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para
reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental
decorrentes do ciclo de vida dos produtos;
XIX – Ciclo de Vida do Produto: série de etapas que envolvem o
desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o
processo produtivo, o consumo e a disposição final;
XX – Logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra
destinação final ambientalmente adequada;
XXI – Serviço Público de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos:
conjunto de atividades previstas no art. 7º da Lei Nº 11.445, de 2007;
XXII – Área Órfã Contaminada: Área contaminada cujos responsáveis pela
disposição não sejam identificados ou individualizáveis.
Seção III – Dos Princípios Fundamentais
Art. 7º Para o estabelecimento da Política Municipal de Saneamento Básico
serão observados os seguintes princípios:
I – Universalização do Acesso;
II – Integralidade: compreendida como o conjunto de todas as atividades e
componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico,

propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e
maximizando a eficácia das ações e resultados;
III – Abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo
dos resíduos sólidos realizados de forma adequada à saúde pública e à proteção
do meio ambiente;
IV – Disponibilidade, em toda a área urbana, de serviços de drenagem e de
manejo das águas pluviais adequados à saúde pública, à segurança da vida e
ao patrimônio público e privado;
V – Adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades
e diversidades locais e regionais;
VI – Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de
habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental,
de promoção da saúde e outras de relevante interesse social, voltadas para a
melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator
determinante;
VII – A prevenção e a precaução;
VIII – O poluidor-pagador e o protetor-recebedor;
IX – A cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor
empresarial e demais segmentos da sociedade;
X – A visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis
ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública;
XI – Eficiência e sustentabilidade econômica;
XII – Utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de
pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas;
XIII – Transparência das ações, baseada em sistemas de informações e
processos decisórios institucionalizados;
XIV – Controle social;
XV – Segurança, qualidade e regularidade;
XVI – Integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos
recursos hídricos;
XVII – Desenvolvimento Sustentável;
XVIII – A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
XIX – O reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem
econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de
cidadania;
XX – O respeito às diversidades locais e regionais;
XXI – O direito da sociedade à informação a ao controle social.
Seção IV – Dos Objetivos
Art. 8º São objetivos da Política Municipal de Saneamento Básico:
I – Proteção da saúde pública e da qualidade ambiental, bem como contribuir
para o desenvolvimento e a redução das desigualdades locais, a geração de
emprego e de renda e a inclusão social;
II – Priorizar planos, programas e projetos que visem à implantação e ampliação
dos serviços e ações de saneamento básico nas áreas ocupadas por populações
de baixa renda;
III – Proporcionar condições adequadas de salubridade sanitária à população
urbana central e de pequenos núcleos urbanos isolados;

IV – Assegurar que a aplicação dos recursos financeiros administrados pelo
poder público dê-se segundo critérios de promoção da salubridade sanitária, de
maximização da relação custo-benefício e de maior retorno social;
V – Incentivar a adoção de mecanismos de planejamento, regulação e
fiscalização da prestação dos serviços de saneamento básico;
VI – Promover alternativas de gestão que viabilizem a auto-sustentação
econômica e financeira dos serviços de saneamento básico, com ênfase na
cooperação com os governos estadual e federal, bem como com as entidades
municipalistas;
VII – Promover o desenvolvimento institucional do saneamento básico,
estabelecendo meios para a unidade e articulação das ações dos diferentes
agentes, bem como do desenvolvimento de sua organização, capacidade
técnica, gerencial, financeira e de recursos humanos contemplando as
especificidades locais;
VIII – Fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico, a adoção de
tecnologias apropriadas e a difusão dos conhecimentos gerados de interesse
para o saneamento básico;
IX – Minimizar os impactos ambientais relacionados à implantação e
desenvolvimento das ações, obras e serviços de saneamento básico e assegurar
que sejam executadas de acordo com as normas relativas à proteção do meio
ambiente, ao uso e ocupação do solo e à saúde;
X – Não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos
sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;
XI – Estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de
bens e serviços;
XII – Adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como
forma de minimizar impactos ambientais;
XIII – Redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;
XIV – Incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de
matérias primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados;
XV – Gestão integrada de resíduos sólidos;
XVI – Articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o
setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão
integrada de resíduos sólidos;
XVII – Capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos;
XVIII – Regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da
prestação dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com
adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação
dos custos dos serviços prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade
operacional e financeira, observada a Lei Nº 11.445, de 2007;
XIX – Prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para:
a) Produtos reciclados e recicláveis;
b) Bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de
consumo social e ambientalmente sustentáveis.
XX – Integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações
que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
XXI – Estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto;
XXII – Incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e
empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao

reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o
aproveitamento energético;
XXIII – Estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável.
Seção V – Das Diretrizes Gerais
Art. 9º A formulação, implantação, o desenvolvimento, o funcionamento e a
aplicação dos instrumentos da Política Municipal de Saneamento Básico
nortear-se-ão pelas seguintes diretrizes:
I – Prestação adequada dos serviços de abastecimento de água, esgotamento
sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e drenagem e manejo
das águas pluviais urbanas, de modo a contribuir para a melhoria da saúde
pública e à proteção ambiental;
II – Assegurar a gestão responsável dos recursos públicos, a capacidade técnica,
gerencial e financeira, de modo a otimização de processos/recursos e a
maximização dos resultados;
III – Considerar o processo de expansão demográfica e de planejamento
municipal,
objetivando
contribuir
com
alternativas
capazes
de
minimizar/solucionar possíveis problemas, tais como: escassez dos recursos
hídricos, poluição, insuficiência de drenagem urbana, enchentes e assoreamento
de rios;
IV – Valorizar o processo de planejamento e decisão sobre medidas preventivas
ao crescimento desordenado, objetivando resolver problemas de escassez de
recursos hídricos, congestionamento físico, dificuldade de drenagem urbana e
disposição de esgotos, poluição, enchentes, destruição de áreas verdes,
assoreamentos de rios, invasões e outras consequências;
V – Integrar as políticas, planos, programas e ações governamentais de
saneamento, saúde, meio ambiente, recursos hídricos, desenvolvimento urbano,
habitação, uso e ocupação do solo;
VI – Realizar ações integradas envolvendo órgãos públicos municipais,
estaduais e federais de saneamento básico;
VII – Considerar as exigências e características locais, a organização social e as
demandas socioeconômicas da população, buscando a melhoria da qualidade e
a produtividade na prestação dos serviços de saneamento, considerando as
especificidades locais e as demandas da população;
VIII – Adotar a bacia hidrográfica como unidade de planejamento das ações e
dos serviços de saneamento básico compatibilizando com os Planos Municipais
de Saúde, de proteção ambiental, ordenamento e de desenvolvimento
urbanístico;
IX – Impulsionar o desenvolvimento científico na área de saneamento básico, a
capacitação tecnológica da área, a formação de recursos humanos e a adoção
de tecnologias apropriadas;
X – Adotar indicadores e parâmetros sanitários, epidemiológicos, do nível de vida
da população como norteadores das ações de saneamento básico;
XI – Realizar avaliações e divulgar sistematicamente as informações sobre os
problemas de saneamento básico e educação sanitária;
XII – Valorizar e promover programas de educação ambiental e sanitária, com
ênfase na mobilização social.

Seção V – Das Diretrizes Aplicáveis aos Resíduos Sólidos
Art. 10º Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos deve ser observada a
seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem,
tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada
dos rejeitos.
§ 1° Poderão ser utilizadas tecnologias visando à recuperação energética dos
resíduos sólidos urbanos, desde que tenha sido comprovada sua viabilidade
técnica e ambiental e com a implantação de programa de monitoramento de
emissão de gases tóxicos aprovado pelo órgão ambiental.
§ 2° A Política Nacional de Resíduos Sólidos (instituída pela Lei Federal N°
12.350/2010) e as Políticas de Resíduos Sólidos dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios serão compatíveis com o disposto no caput e no § 1º deste
artigo e com as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei.
Art. 11º Incumbe ao Município a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados
no respectivo território, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização
dos órgãos federais e estaduais do Sisnama, do SNVS e do Suasa, bem como
da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, consoante o
estabelecido nesta Lei.
Art. 12º Observadas as diretrizes e demais determinações estabelecidas na Lei
Federal 12.305/2010 e em seu regulamento, incumbe ao Estado:
I – Promover a integração da organização, do planejamento e da execução das
funções públicas de interesse comum relacionadas à gestão dos resíduos
sólidos nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos
termos da lei complementar estadual prevista no § 3º do art. 25 da Constituição
Federal;
II – Controlar e fiscalizar as atividades dos geradores sujeitas a licenciamento
ambiental pelo órgão estadual do Sisnama.
Parágrafo único. A atuação do Estado na forma do caput deve apoiar e priorizar
as iniciativas do Município de soluções consorciadas ou compartilhadas entre 2
(dois) ou mais Municípios.
Art. 13º Para os efeitos desta Lei, os Resíduos Sólidos têem a seguinte
classificação:
I – Quanto à Origem:
a) Resíduos Domiciliares: os originários de atividades domésticas em
residências urbanas;
b) Resíduos de Limpeza Urbana: os originários da varrição, limpeza de
logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;
c) Resíduos Sólidos Urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;
d) Resíduos de Estabelecimentos Comerciais e Prestadores de Serviços:
os gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”,
“h” e “j”;
e) Resíduos dos Serviços de Saneamento Básico: os gerados nessas
atividades, excetuados os referidos na alínea “c”;

f) Resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações
industriais;
g) Resíduos de Serviços de Saúde: os gerados nos serviços de saúde,
conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do
Sisnama e do SNVS;
h) Resíduos da Construção Civil: os gerados nas construções, reformas,
reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da
preparação e escavação de terrenos para obras civis;
i) Resíduos Agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e
silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades;
j) Resíduos de Serviços de Transportes: os originários de portos, aeroportos,
terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;
k) Resíduos de Mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou
beneficiamento de minérios.
II – Quanto à Periculosidade:
a). Resíduos Perigosos: aqueles que, em razão de suas características de
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade,
carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo
risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento
ou norma técnica;
b). Resíduos Não Perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a”.
Parágrafo único. Respeitado o disposto no art. 20 da Política Nacional de
Resíduos Sólidos, a Lei Federal 12.305/2010, os resíduos referidos na alínea “d”
do inciso I do caput, se caracterizados como não perigosos, podem, em razão
de sua natureza, composição ou volume, ser equiparados aos resíduos
domiciliares pelo poder público municipal.
Seção VI – Do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
Art. 14º A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos
sólidos, nos termos previstos pela Lei Federal N° 12.305/2012 é condição para
o Distrito Federal e os Municípios terem acesso a recursos da União, ou por ela
controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza
urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por
incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para
tal finalidade.
§ 1o Segundo a Lei Federal N° 12.305/2010, serão priorizados no acesso aos
recursos da União referidos no caput os Municípios que:
I – Optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos
resíduos sólidos, incluída a elaboração e implementação de plano intermunicipal,
ou que se inserirem de forma voluntária nos planos microrregionais de resíduos
sólidos;
II – Implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras
formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis
formadas por pessoas físicas de baixa renda.
§ 2o Serão estabelecidas em regulamento normas complementares sobre o
acesso aos recursos da União na forma deste artigo.

Art. 15º O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos pode estar
contemplado como parte do Plano Municipal de Saneamento Básico previsto no
art. 19 da Lei Nº 11.445, de 2007, respeitado o conteúdo mínimo previsto nos
incisos do art. 19 da Lei N° 12.305 de 2010 e observado o disposto no § 2°, todos
deste mesmo artigo.
§ 1o A existência de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
não exime o Município do licenciamento ambiental de aterros sanitários e de
outras infraestruturas e instalações operacionais integrantes do serviço público
de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos pelo órgão competente do
Sisnama.
§ 2o Na definição de responsabilidades na forma do inciso VIII do artigo 19° da
Lei Federal 12.305/2010, é vedado atribuir ao serviço público de limpeza urbana
e de manejo de resíduos sólidos a realização de etapas do gerenciamento dos
resíduos a que se refere o artigo 20° (da mesma Lei Federal 12.305/2010) em
desacordo com a respectiva licença ambiental ou com normas estabelecidas
pelos órgãos do Sisnama e, se couber, do SNVS.
§ 3o Além do disposto nos incisos I a XIX do artigo 19° da Lei Federal
12.305/2010, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos
contemplará ações específicas a serem desenvolvidas no âmbito dos órgãos da
administração pública, com vistas à utilização racional dos recursos ambientais,
ao combate a todas as formas de desperdício e à minimização da geração de
resíduos sólidos.
§ 4o O conteúdo do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
será disponibilizado para o Sinir, na forma de regulamento.
§ 5o A inexistência do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
não pode ser utilizada para impedir a instalação ou a operação de
empreendimentos ou atividades devidamente licenciadas pelos órgãos
competentes.
§ 6o Nos termos do regulamento, se o Município optar por soluções consorciadas
intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, ou realizar o Plano Municipal
de Saneamento Básico (reforçando o setor de resíduos sólidos,) assegurado que
as soluções intermunicipais preencham os requisitos estabelecidos nos incisos I
a XIX do artigo 19° da Lei N° 12.305/2010, pode ser dispensado da elaboração
de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos.
Seção VI – Do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Art. 16º Estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos
sólidos:
I – Os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas “e”, “f”, “g” e “k” do
inciso I do art. 13° da Lei N° 12.305/2010;
II – Os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que:
a) Gerem resíduos perigosos;
b) Gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua
natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos
domiciliares pelo poder público municipal;
III – As empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama;

IV – Os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na alínea “j”
do inciso I do art. 13 da Lei N° 12.305/2012 e, nos termos do regulamento ou de
normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e, se couber, do SNVS, as
empresas de transporte;
V – Os responsáveis por atividades Agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão
competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa.
Parágrafo único. Observado o disposto no Capítulo IV do Título III da Lei N°
12.305/2010, serão estabelecidas por regulamento exigências específicas
relativas ao plano de gerenciamento de resíduos perigosos.
Art. 17º O plano de gerenciamento de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo
mínimo:
I – Descrição do empreendimento ou atividade;
II – Diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a
origem, o volume e a caracterização dos resíduos, incluindo os passivos
ambientais a eles relacionados;
III – Observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS
e do Suasa e, se houver, o plano municipal de gestão integrada de resíduos
sólidos:
a) Explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de resíduos
sólidos;
b) Definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do
gerenciamento de resíduos sólidos sob responsabilidade do gerador;
IV – Identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros
geradores;
V – Ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de
gerenciamento incorreto ou acidentes;
VI – Metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos
sólidos e, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do
SNVS e do Suasa, à reutilização e reciclagem;
VII – Se couberem, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo
de vida dos produtos, na forma do artigo 31° da Lei N° 12.305/2010;
VIII – Medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos
sólidos;
IX – Periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de vigência da
respectiva licença de operação a cargo dos órgãos do Sisnama.
§ 1o O plano de gerenciamento de resíduos sólidos atenderá ao disposto no
plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos do respectivo Município,
sem prejuízo das normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e
do Suasa.
§ 2o A inexistência do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos
não obsta a elaboração, a implementação ou a operacionalização do plano de
gerenciamento de resíduos sólidos.
§ 3o Serão estabelecidos em regulamento:
I – Normas sobre a exigibilidade e o conteúdo do plano de gerenciamento de
resíduos sólidos relativo à atuação de cooperativas ou de outras formas de
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;
II – Critérios e procedimentos simplificados para apresentação dos planos de
gerenciamento de resíduos sólidos para microempresas e empresas de pequeno

porte, assim consideradas as definidas nos incisos I e II do art. 3o da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, desde que as atividades por
elas desenvolvidas não gerem resíduos perigosos.
Art. 18º Para a elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento
de todas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, nelas
incluído o controle da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos,
serão designados responsáveis técnicos devidamente habilitados.
Art. 19º Os responsáveis por plano de gerenciamento de resíduos sólidos
manterão atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente, ao órgão
licenciador do Sisnama e a outras autoridades, informações completas sobre a
implementação e a operacionalização do plano sob sua responsabilidade.
§ 1o Para a consecução do disposto no caput, sem prejuízo de outras exigências
cabíveis por parte das autoridades, será implementado sistema declaratório com
periodicidade, no mínimo, anual, na forma do regulamento.
§ 2o As informações referidas no caput serão repassadas pelos órgãos públicos
ao Sinir, na forma do regulamento.
Art. 20º O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos é parte integrante do
processo de licenciamento ambiental do empreendimento ou atividade pelo
órgão competente do Sisnama.
§ 1o Nos empreendimentos e atividades não sujeitos a licenciamento ambiental,
a aprovação do plano de gerenciamento de resíduos sólidos cabe à autoridade
municipal competente.
§ 2o No processo de licenciamento ambiental referido no § 1o a cargo de órgão
federal ou estadual do Sisnama, será assegurada oitiva do órgão municipal
competente, em especial quanto à disposição final ambientalmente adequada de
rejeitos.
CAPÍTULO II
DO SISTEMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Seção I – Da composição
Art. 21º A Política Municipal de Saneamento Básico contará, para execução
das ações dela decorrentes, com o Sistema Municipal de Saneamento Básico.
Art. 22º O Sistema Municipal de Saneamento Básico fica definido como o
conjunto de agentes institucionais que, no âmbito das respectivas competências,
atribuições, prerrogativas e funções, articulam-se, de modo integrado e
cooperativo, para a formulação das políticas, definição de estratégias e
execução das ações de saneamento básico.
Art. 23º A composição do Sistema Municipal de Saneamento Básico abrange os
seguintes instrumentos:
I – Plano Municipal de Saneamento Básico;
II – Audiências Públicas;
III – Conselho Municipal de Saneamento Básico;

IV – Conferência Municipal de Saneamento Básico;
V – Fundo Municipal de Saneamento Básico;
VI – Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico.
VII – Entidade de Regulação, Controle e Fiscalização;
VIII – A coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas
relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de
vida dos produtos;
IX – O Incentivo ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;
X –A cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o
desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e
tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e
disposição final ambientalmente adequada de rejeitos;
XI – A pesquisa científica e tecnológica;
XII – A Educação Ambiental;
XIII – Os incentivos fiscais, financeiros e creditícios;
XIV – O Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos
(Sinir);
XV – O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS);
XVI – Os órgãos colegiados municipais destinados ao controle social dos
serviços de resíduos sólidos urbanos;
XVII – O Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos;
XVIII –No que couberem, os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente
(Lei 6.938/81), entre eles:
a) Os padrões de qualidade ambiental;
b) O Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais;
c) O Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa
Ambiental;
d) A avaliação de impactos ambientais;
e) O Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente (Sinima);
f) O licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente
poluidoras;
XIX – Os termos de compromisso e os termos de ajustamento de conduta;
XX – O incentivo à adoção de consórcios ou de outras formas de cooperação
entre os entes federados, com vistas à elevação das escalas de aproveitamento
e à redução dos custos envolvidos.
Seção II – Do Plano Municipal de Saneamento Básico
Art. 24º O Plano Municipal de Saneamento Básico tem por objetivo consolidar
os instrumentos de planejamento, por meio da articulação dos recursos
humanos, tecnológicos, econômicos e financeiros, a fim de garantir a
universalização do acesso aos serviços de saneamento básico, melhorar a
qualidade de vida da população e contribuir para a salubridade ambiental, em
conformidade com o estabelecido na Lei Federal Nº 11.445 de 05 de janeiro de
2007.

Art. 25º O Plano Municipal de Saneamento Básico será elaborado para um
período de 20 (vinte) anos, será avaliado anualmente e revisado no primeiro ano
do mandato do Prefeito Municipal, coincidindo com a data de encaminhamento
do Plano Plurianual ao Poder Legislativo.
Art. 26º O Plano Municipal de Saneamento Básico conterá, dentre outros, os
seguintes elementos:
I – Diagnóstico da situação do saneamento básico, evidenciando indicadores
sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos, que permita
destacar deficiências e potencialidades locais, bem como evidenciar as
condições de saúde pública e salubridade ambiental da população;
II – Objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a universalização dos
serviços, admitindo soluções graduais e progressivas;
III – Programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as
metas, com a observância da compatibilidade com os respectivos planos
plurianuais e outros planos governamentais correlatos e com a identificação de
possíveis fontes de financiamento;
IV – Ações para emergências e contingências;
V – Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e
eficácia das ações programadas;
VI – Identificação dos possíveis entraves de natureza político institucional, legal,
econômico-financeira, administrativa, cultural e tecnológica que podem impactar
na consecução dos objetivos e metas propostos, e os meios para superá-los;
§ 1º A elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico poderá considerar
os estudos fornecidos pelos prestadores de cada serviço.
§ 2º O Plano Municipal de Saneamento Básico deverá ser compatível com os
Planos das bacias hidrográficas que estiverem inseridos, caso existam.
§ 3º A elaboração das propostas do Plano Municipal de Saneamento Básico e a
discussão dos estudos que as fundamentam serão realizadas por meio de
Audiências Públicas de Saneamento Básico.
§ 4º O Plano Municipal de Saneamento Básico finalizado será submetido à
apresentação em Conferência Municipal de Saneamento Básico.
Art. 27º A avaliação e revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico deverá
considerar o relatório e tomar-se-á por base o relatório sobre a salubridade
ambiental do Município.
§ 1º O relatório referido no “caput” do artigo será publicado até 30 de março de
cada ano pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico, e reunirá os
diagnósticos de salubridade ambiental de cada localidade.
§ 2º O regulamento desta Lei estabelecerá os critérios e prazos para elaboração
e aprovação do relatório.
Art. 28º O processo de elaboração e revisão do Plano Municipal de Saneamento
Básico dar-se-á com a participação da população e do Conselho Municipal de
Saneamento Básico.
§ 1º As propostas do Plano Municipal de Saneamento Básico e os estudos
que as fundamentarem terão ampla divulgação, dar-se-ão por meio da
disponibilidade integral de seu conteúdo a todos os interessados, por meio da
rede mundial de computadores (Internet) e por Audiência Pública.

§ 2º O Plano Municipal de Saneamento Básico deverá ser aprovado pelo
Conselho Municipal de Saneamento Básico.
Seção III – Da Conferência Municipal de Saneamento Básico
Art. 29º A Conferência Municipal de Saneamento Básico (COMSAN) é um fórum
de debate aberto a toda a sociedade civil e reunir-se-á, ordinariamente, a cada
dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a
situação de saneamento no Município e propor ajustes na Política Municipal de
Saneamento, convocada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal ou pelo
Conselho Municipal de Saneamento Básico.
§ 1º Previamente serão realizadas Audiências Públicas locais para elaboração e
validação do Plano Municipal de Saneamento Básico, visando estabelecer a
discussão acerca de seu conteúdo e adaptando-o às especificidades
geográficas, sociais, econômicas e culturais da cidade
§ 2º A Conferência Municipal de Saneamento Básico terá sua organização e
normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovado pelo
Conselho Municipal de Saneamento Básico.
Seção IV – Do Conselho Municipal de Saneamento Básico
Art. 30º O Conselho Municipal de Saneamento Básico (COMSAB) é um órgão
integrante da estrutura administrativa municipal, responsável pela Política
Municipal de Saneamento Básico, tem caráter permanente, de natureza
deliberativa e consultiva, de composição paritária.
Art. 31º Compete ao Conselho Municipal de Saneamento Básico:
I – Formular a Política de Saneamento Básico, definir estratégias e prioridades,
acompanhar e avaliar sua implementação;
II – Deliberar sobre a proposta orçamentária, sobre as metas anuais e plurianuais
e sobre os planos de aplicação de recursos do Fundo Municipal de Saneamento
Básico, bem como controlar sua aplicação e execução, em consonância com a
legislação pertinente;
III – Deliberar sobre as demonstrações mensais de receita e despesa do Fundo
Municipal de Saneamento Básico;
IV – Discutir e aprovar, após a Conferência Municipal de Saneamento, os Planos
necessários à implementação da Política Municipal de Saneamento Básico;
V – Analisar as propostas de projetos de lei que versem sobre saneamento e
sobre a alteração da Política de Saneamento Básico, propondo, quando
necessário, alterações, após os trâmites legais;
VI – Aprovar os programas, projetos e ações de saneamento financiados com
recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico;
VII – Fomentar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação
tecnológica e a formação de recursos humanos;
VIII – Articular-se com outros conselhos existentes no Município e no Estado com
vistas à implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico;
IX – Contribuir com o aprimoramento da organização e prestação dos serviços
de saneamento básico no Município;
X – Elaborar e aprovar o seu regimento interno, bem como o Regimento Interno
da Conferência Municipal de Saneamento Básico;

XI – Apoiar a realização da Conferência Municipal de Saneamento Básico;
X – Deliberar sobre projetos e as prioridades das ações de saneamento básico
aprovadas no Plano Municipal de Saneamento Básico;
XI – Estabelecer diretrizes e mecanismos para o acompanhamento, fiscalização
e controle do Fundo Municipal de Saneamento Básico;
XII – Monitorar o cumprimento da Política Municipal de Saneamento Básico,
especialmente no que diz respeito ao fiel cumprimento de seus princípios e
objetivos e a adequada prestação dos serviços e utilização dos recursos;
XIII – Solicitar sempre que houver interesse de algum dos membros do Conselho
os contratos, balancetes, licitações e projetos dos prestadores de serviço de
forma a garantir o controle social.
Art. 32º O Conselho Municipal de Saneamento Básico de São Miguel do
Gostoso será composto por representantes dos órgãos governamentais e dos
órgãos não governamentais, a serem nomeados e designados por Portaria do
Chefe do Poder Executivo, assim definidos:
I – Dos órgãos governamentais, seis representantes, sendo:
a) representante da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento;
b) representante da Secretaria de Obras e Infraestrutura;
c) representante da Secretaria de Administração e Planejamento;
d) representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
e) representante da Secretaria de Assistência Social;
f) representante da Secretaria da Agricultura e/ou de Meio Ambiente.
g) representantes da Câmara de Vereadores de São Miguel do Gostoso;
II – Dos órgãos não governamentais, seis representantes:
a) Dois representantes de Clube de serviços e/ou de instituição representativa
da sociedade civil;
b) representante do empresariado de São Miguel do Gostoso;
c) representante do Sindicato de Trabalhadores;
d) representante de Concessionária prestadora de Serviços de Saneamento;
e) representantes de Associações de Moradores, Conselhos Comunitários ou
movimento social (da zona rural);
f) representante de Associações de Moradores, Conselhos Comunitários ou
movimento social (da zona urbana).
Art. 33º O mandato dos membros do COMSAB, considerado de relevante
interesse público, será exercido gratuitamente pelo período de 02 (dois) anos,
permitida a recondução, ficando expressamente vedada a concessão de
qualquer tipo de remuneração, vantagem ou benefício de natureza pecuniária.
Art. 34º Cada membro titular do COMSAB terá 01 (um) suplente, do mesmo
segmento que o titular representa.
Art. 35º As reuniões ordinárias e extraordinárias serão iniciadas com a presença
de, no mínimo, três quintos (3/5) dos membros do Conselho e suas deliberações
serão tomadas pela maioria dos presentes.

Art. 36º A forma de convocação, bem como a periodicidade das reuniões será
definida no Regimento Interno.
Seção V – Do Fundo Municipal de Saneamento Básico – FUMSAN
Art. 37- Fica instituído o Fundo Municipal de Saneamento Básico (FUMSAN)
destinado a financiar, isolada ou complementarmente, os instrumentos da
Política Municipal de Saneamento Básico previstos nesta Lei, cujos programas
tenham sido aprovados pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico.
§ 1º Os recursos do FUMSAN serão aplicados exclusivamente em saneamento
básico no espaço geopolítico do Município, após aprovação do Conselho
Municipal de Saneamento Básico.
§ 2º A supervisão do FUMSAN será exercida na forma da legislação própria e,
em especial, pelo recebimento sistemático de relatórios, balanços e informações
que permitam o acompanhamento das atividades do próprio e da execução do
orçamento anual e da programação financeira.
Art. 38º Serão beneficiários dos recursos do FUMSAN, sempre que
apresentarem contrapartida, órgão ou entidades do Município, vinculados a área
de saneamento, tais como:
I – Pessoas Jurídicas de direito público;
II – Empresas públicas ou sociedade de economia mista;
III – Fundações vinculadas à administração pública municipal.
Parágrafo Único – Sempre que definidos pelo Conselho Municipal de
Saneamento, os beneficiários estarão desobrigados da apresentação de
contrapartida.
Art. 39º Fica vedada a consignação de recursos financeiros de qualquer origem
para aplicação em ações de saneamento pelo Município que não seja por meio
do FUMSAN.
Art. 40º Os repasses financeiros do FUMSAN serão realizados, levando-se em
conta, especialmente que:
I – Os recursos serão objetos de contratação de financiamento, com taxas a
serem fixadas;
II – A utilização dos recursos do FUMSAN, inclusive nas operações sem retorno
financeiro, será acompanhada de contrapartida de entidade tomadora;
III – A aplicação dos recursos do FUMSAN, a título de concessão de subsídios
ou a fundo perdido, dependerá da comprovação de interesse público relevante
ou da existência de riscos elevados à saúde pública;
IV – O Plano Municipal de Saneamento Básico é o instrumento hábil para orientar
a aplicação dos recursos financeiros do FUMSAN;
V – Fica vedada a utilização dos recursos do Fundo Municipal de Saneamento
Básico para pagamento de dívidas e cobertura de déficits dos órgãos e entidades
envolvidas direta ou indiretamente na Política Municipal de Saneamento Básico.
Art. 41º Constitui receita do FUMSAN:

I – Recursos provenientes de dotações orçamentárias do Município;
II – Da arrecadação total ou parcial das tarifas e taxas decorrentes da prestação
dos serviços de captação, tratamento e distribuição de água, de coleta e
tratamento de esgotos, e serviços de drenagem urbana, bem como da
arrecadação total ou parcial de multas aplicadas com base no Regulamento dos
Serviços, de taxas de ligação e religação de água e esgoto e da remuneração
de serviços prestados aos usuários do sistema;
III – De fundos estaduais e federais, inclusive orçamentários do Estado e da
União;
IV – Transferência de outros fundos do Município, do Estado e da União para a
execução de planos e programas decorrentes da implementação da Política e
do Plano Municipal de Saneamento Básico;
V – Parcelas de amortização e juros dos empréstimos concedidos;
VI – Recursos provenientes de doações, convênios, penalidades, termos de
cooperação ou subvenções, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e
imóveis, que venha a receber de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou
privadas, nacionais ou internacionais;
VII – Rendimento de qualquer natureza que venha a auferir como remuneração
decorrente de aplicações do seu patrimônio;
VIII – Parcelas de royalties;
IX – Outros definidos em Lei.
Parágrafo Único – Fica vedado à consignação de recursos financeiros
mencionados no caput deste artigo para a aplicação em ações de saneamento
básico pelo Município que não seja por meio do Fundo Municipal de Saneamento
Básico
Art. 42º A gestão do FUMSAN é de competência do Conselho Municipal de
Saneamento Básico, até a data de criação de Agência municipal, designação de
consórcio público ou órgão Municipal de Regulação, Controle e Fiscalização.
Art. 43º Os recursos financeiros do FUMSAN serão depositados em conta
exclusiva e específica, aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial
de crédito, e poderão ser aplicados no mercado financeiro ou de capitais de
maior rentabilidade, sendo que tanto o capital como os rendimentos somente
poderão ser usados para as finalidades específicas descritas nessa Lei.
Parágrafo Único – A movimentação e aplicação dos recursos serão feitas pelo
Chefe do poder Executivo Municipal, em conjunto com o Gestor Executivo do
FUMSAN.
Art. 44º Os recursos do FUMSAN em consonância com as diretrizes e normas
do Conselho Municipal de Saneamento Básico e demais legislações que regem
a matéria, serão aplicados, na operação, manutenção, melhorias, ampliação, na
elaboração de estudos e projetos referentes aos serviços relacionados com o
saneamento básico do Município, em especial no que às ações de emergência
e contingência, ou seja, em ações vinculadas ao Plano Municipal de
Saneamento Básico, bem como em outras despesas que venham a contribuir
para o bom funcionamento do Fundo.

Art. 45º O orçamento do FUMSAN integrará o orçamento do Município, em
obediência ao princípio da unidade e deve atender às disposições estabelecidas
na Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964, na Legislação Estadual
aplicável, e atender as normas baixadas pela Controladoria Municipal.
Parágrafo Único – O Prefeito, por meio da Contadoria Geral, enviará
mensalmente, o Balancete ao Tribunal de Contas do Estado, para fins legais.
Seção VI – Do Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico
Art. 46º O Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico (SISMIS)
fica instituído e possui os seguintes objetivos:
I – Coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos serviços
públicos de saneamento básico;
II – Disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para
a caracterização da demanda e da oferta de serviços públicos de saneamento
básico;
III – Permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da eficácia da
prestação dos serviços de saneamento básico.
Art. 47º As informações do Sistema Municipal de Informações em Saneamento
Básico (SISMIS) são públicas e acessíveis a todos, devendo ser publicadas e
atualizadas por meio de portais digitais da Internet.
Seção VII – Da Regulação, Controle e Fiscalização
Art. 48º A regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico serão
realizadas por órgão administrativo com autonomia administrativa, orçamentária
e financeira, gozando de independência decisória perante os demais órgãos da
Administração Pública.
Parágrafo único – A Agência Reguladora consorciada em Consórcio Público ou
entidade de regulação a ser criada ou designada regulará, fiscalizará e controlará
a execução dos programas, projetos e ações de saneamento, de conformidade
com a legislação federal vigente.
Art. 49º São objetivos da regulação:
I – Estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e
para a satisfação dos usuários;
II – Garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas para prestação
de serviços;
III – Estimular a qualidade e a eficiência na prestação dos serviços;
IV – Estimular a competitividade, prevenindo e reprimindo as atividades
configuradas como abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos
órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência;
V – 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.

Art. 50º A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnica,
econômica e social de prestação dos serviços, que abrangerão, pelo menos, os
seguintes aspectos:
I – Padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços;
II – Requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas;
III – As metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os
respectivos prazos;
IV – Regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos
de sua fixação, reajuste e revisão;
V – Medição, faturamento e cobrança de serviços;
VI – Monitoramento dos custos;
VII – Avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados;
VIII – Plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação;
IX – Subsídios tarifários e não tarifários;
X – Padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e
informação;
XI – Medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento;
§ 1º As normas a que se refere o caput deste artigo fixarão prazo para os
prestadores de serviços comunicarem aos usuários as providências adotadas
em face de queixas ou de reclamações relativas aos serviços.
§ 2º As entidades fiscalizadoras deverão receber e se manifestar
conclusivamente sobre as reclamações que, a juízo do interessado, não tenham
sido, suficientemente, atendidas pelos prestadores dos serviços.
Art. 51º Em caso de gestão consorciada ou prestação regionalizada dos
serviços, o Município poderá adotar os mesmos critérios econômicos, sociais e
técnicos da regulação adotados para a área de abrangência da associação ou
da prestação.
Art. 52º Os prestadores dos serviços de saneamento básico deverão fornecer à
entidade reguladora todos os dados e informações necessárias para o
desempenho de suas atividades, na forma das normas legais, regulamentares e
contratuais.
§ 1º Incluem-se entre os dados e informações a que se refere o caput deste
artigo aquelas produzidas por empresas ou profissionais contratados para
executar serviços ou fornecer materiais e equipamentos específicos.
§ 2º Compreendem-se nas atividades de regulação dos serviços de saneamento
básico a interpretação e a fixação de critérios para a fiel execução dos contratos,
dos serviços e para a correta administração de subsídios.
CAPÍTULO III
DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS
Art. 53º São direitos dos usuários dos serviços de saneamento básico prestados:
I – A gradativa universalização dos serviços de saneamento básico e sua
prestação de acordo com os padrões estabelecidos pelo órgão de regulação e
fiscalização;

II – O amplo acesso às informações constantes no Sistema Municipal de
Informações em Saneamento Básico;
III – A cobrança de taxas, tarifas e preços públicos compatíveis com a qualidade
e quantidade do serviço prestado;
IV – O acesso direto e facilitado ao órgão regulador e fiscalizador;
V – Ao ambiente salubre;
VI – O prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que
podem estar sujeitos;
VII – A participação no processo de elaboração e revisão do Plano Municipal de
Saneamento Básico;
VIII – Ao acesso gratuito ao manual de prestação do serviço e de atendimento
ao usuário;
IX – A participação nas Conferências Municipais de Saneamento Básico e nas
reuniões do Conselho Municipal de Saneamento Básico.
Art. 54º São deveres dos usuários dos serviços de saneamento básico
prestados:
I – O pagamento das taxas, tarifas e preços públicos cobrados pela
Administração Pública ou pelo prestador de serviços;
II –O uso racional da água e a manutenção adequada das instalações
hidrossanitárias das edificações;
III –A ligação de toda edificação permanente urbana às redes públicas de
abastecimento de água e esgotamento sanitário disponível;
IV –O correto manuseio, separação, armazenamento e disposição para coleta
dos resíduos sólidos, de acordo com as normas estabelecidas pelo Poder
Público Municipal;
V –Primar pela retenção das águas pluviais no imóvel, visando a sua infiltração
no solo ou seu aproveitamento;
VI –Colaborar com a limpeza pública, zelando pela salubridade dos bens
públicos e dos imóveis sob sua responsabilidade;
VII – Participar de campanhas públicas de promoção do saneamento básico.
Parágrafo Único – Nos locais não atendidos por rede coletora de esgotos, é
dever do usuário a construção, implantação e manutenção de sistema individual
de tratamento e disposição final de esgotos, conforme regulamentação do Poder
Público Municipal, promovendo seu reuso sempre que possível.
CAPÍTULO IV
DA RESPONSABILIDADE DOS GERADORES E DO PODER PÚBLICO
Seção I – Disposições Gerais
Art. 55º O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis
pela efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política
Nacional de Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais determinações
estabelecidas na Lei N° 12.305/2010 e em seu regulamento.
Art. 56º O titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de
resíduos sólidos é responsável pela organização e prestação direta ou indireta
desses serviços, observados o respectivo Plano Municipal de Saneamento

Básico, a Lei Nº 11.445, de 2007, e as disposições da Lei Nº 12.305 de 2010 e
seu regulamento.
Art. 57º As pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 da Lei N° 12.305/2010
são responsáveis pela implementação e operacionalização integral do plano de
gerenciamento de resíduos sólidos aprovado pelo órgão competente na forma
do artigo 19°.
§ 1o A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte,
transbordo, tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição
final de rejeitos, não isenta as pessoas físicas ou jurídicas referidas no artigo 20°
da Lei N° 12.305/2010 da responsabilidade por danos que vierem a ser
provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos ou
rejeitos.
§ 2o Nos casos abrangidos pelo artigo 20° da Lei N° 12.305/2010, as etapas sob
responsabilidade do gerador que forem realizadas pelo poder público serão
devidamente remuneradas pelas pessoas físicas ou jurídicas responsáveis,
observado o disposto no § 5o do artigo 19° da mesma Lei N° 12.305/2010.
Art. 58º O gerador de resíduos sólidos domiciliares tem cessada sua
responsabilidade pelos resíduos com a disponibilização adequada para a coleta
ou, nos casos abrangidos pelo artigo 62°, com a devolução.
Art. 59º Cabe ao poder público atuar, subsidiariamente, com vistas a minimizar
ou cessar o dano, logo que tome conhecimento de evento lesivo ao meio
ambiente ou à saúde pública relacionado ao gerenciamento de resíduos sólidos.
Parágrafo único. Os responsáveis pelo dano ressarcirão integralmente o poder
público pelos gastos decorrentes das ações empreendidas na forma do caput.
Seção II – Responsabilidade Compartilhada
Art. 60 É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos, a ser implementada de forma individualizada e encadeada,
abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os
consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo
de resíduos sólidos, consoante as atribuições e procedimentos previstos nesta
Seção.
Parágrafo único. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos tem por objetivo:
I – Compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os
processos de gestão empresarial e mercadológica com os de gestão ambiental,
desenvolvendo estratégias sustentáveis;
II – Promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua
cadeia produtiva ou para outras cadeias produtivas;
III – Reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a
poluição e os danos ambientais;
IV – Incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente
e de maior sustentabilidade;
V – Estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de
produtos derivados de materiais reciclados e recicláveis;

VI – Propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência
sustentabilidade;
VII – Incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental.

e

Art. 61º Sem prejuízo das obrigações estabelecidas no plano de gerenciamento
de resíduos sólidos e com vistas a fortalecer a responsabilidade compartilhada
e seus objetivos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes têm
responsabilidade que abrange:
I – Investimento no desenvolvimento, na fabricação e na colocação no mercado
de produtos:
a) Que sejam aptos, após o uso pelo consumidor, à reutilização, à reciclagem ou
a outra forma de destinação ambientalmente adequada;
b) Cuja fabricação e uso gerem a menor quantidade de resíduos sólidos possível;
II – Divulgação de informações relativas às formas de evitar, reciclar e eliminar
os resíduos sólidos associados a seus respectivos produtos;
III – Recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes após o uso,
assim como sua subsequente destinação final ambientalmente adequada, no
caso de produtos objeto de sistema de logística reversa na forma do art. 33;
IV – Compromisso de, quando firmados acordos ou termos de compromisso com
o Município, participar das ações previstas no plano municipal de gestão
integrada de resíduos sólidos, no caso de produtos ainda não inclusos no
sistema de logística reversa.
Art. 62º As embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem a
reutilização ou a reciclagem.
§ 1o Cabe aos respectivos responsáveis assegurar que as embalagens sejam:
I – Restritas em volume e peso às dimensões requeridas à proteção do conteúdo
e à comercialização do produto;
II – Projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira tecnicamente viável e
compatível com as exigências aplicáveis ao produto que contêm;
III – Recicladas, se a reutilização não for possível.
§ 2o O regulamento disporá sobre os casos em que, por razões de ordem técnica
ou econômica, não seja viável a aplicação do disposto no caput.
§ 3o É responsável pelo atendimento do disposto neste artigo todo aquele que:
I – Manufatura embalagens ou fornece materiais para a fabricação de
embalagens;
II – Coloca em circulação embalagens, materiais para a fabricação de
embalagens ou produtos embalados, em qualquer fase da cadeia de comércio.
Art. 63º São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa,
mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos
sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:
I – Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja
embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de

gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em
normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em
normas técnicas;
II – Pilhas e baterias;
III – Pneus;
IV – Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;
V – Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;
VI – Produtos eletroeletrônicos e seus componentes.
§ 1o Na forma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais e termos de
compromissos firmados entre o poder público e o setor empresarial, os sistemas
previstos no caput serão estendidos a produtos comercializados em
embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e
embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à
saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados.
§ 2o A definição dos produtos e embalagens a que se refere o § 1o considerará a
viabilidade técnica e econômica da logística reversa, bem como o grau e a
extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados.
§ 3o Sem prejuízo de exigências específicas fixadas em lei ou regulamento, em
normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS, ou em acordos
setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder público e o setor
empresarial, cabe aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes
dos produtos a que se referem os incisos II, III, V e VI ou dos produtos e
embalagens a que se referem os incisos I e IV do caput e o § 1o tomar todas as
medidas necessárias para assegurar a implementação e operacionalização do
sistema de logística reversa sob seu encargo, consoante o estabelecido neste
artigo, podendo, entre outras medidas:
I – Implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usadas;
II – Disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis;
III – Atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, nos casos de que trata o § 1o.
§ 4o Os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos comerciantes
ou distribuidores, dos produtos e das embalagens a que se referem os incisos I
a VI do caput, e de outros produtos ou embalagens objeto de logística reversa,
na forma do § 1o.
§ 5o Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos
fabricantes ou aos importadores dos produtos e embalagens reunidos ou
devolvidos na forma dos §§ 3o e 4o.
§ 6o Os fabricantes e os importadores darão destinação ambientalmente
adequada aos produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, sendo o rejeito
encaminhado para a disposição final ambientalmente adequada, na forma
estabelecida pelo órgão competente do Sisnama e, se houver, pelo plano
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos.
§ 7o Se o titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos
sólidos, por acordo setorial ou termo de compromisso firmado com o setor
empresarial, encarregar-se de atividades de responsabilidade dos fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes nos sistemas de logística reversa
dos produtos e embalagens a que se refere este artigo, as ações do poder
público serão devidamente remuneradas, na forma previamente acordada entre
as partes.

§ 8o Com exceção dos consumidores, todos os participantes dos sistemas de
logística reversa manterão atualizadas e disponíveis ao órgão municipal
competente e a outras autoridades informações completas sobre a realização
das ações sob sua responsabilidade.
Art. 64º Sempre que estabelecido sistema de coleta seletiva pelo Plano
Municipal Saneamento Básico e na aplicação do artigo 62°, os consumidores
são obrigados a:
I – Acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos
gerados;
II – Disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis
para coleta ou devolução.
Parágrafo único. O poder público municipal pode instituir incentivos econômicos
aos consumidores que participam do sistema de coleta seletiva referido no
caput, na forma de lei municipal.
Art. 65º No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de
resíduos sólidos, observado, quando houver o Plano Municipal de Saneamento
Básico:
I – Adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e
recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de
resíduos sólidos;
II – Estabelecer sistema de coleta seletiva;
III – Articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o
retorno ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos
dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;
IV – Realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de
compromisso na forma do § 7o do artigo62°, mediante a devida remuneração
pelo setor empresarial;
V – Implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e
articular com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto
produzido;
VI – Dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos
oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos
sólidos.
§ 1o Para o cumprimento do disposto nos incisos I a IV do caput, o titular dos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos priorizará
a organização e o funcionamento de cooperativas ou de outras formas de
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por
pessoas físicas de baixa renda, bem como sua contratação.
§ 2o A contratação prevista no § 1o é dispensável de licitação, nos termos do
inciso XXVII do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
CAPÍTULO V
DOS RESÍDUOS PERIGOSOS

Art. 66º A instalação e o funcionamento de empreendimento ou atividade que
gere ou opere com resíduos perigosos somente podem ser autorizados ou
licenciados pelas autoridades competentes se o responsável comprovar, no
mínimo, capacidade técnica e econômica, além de condições para prover os
cuidados necessários ao gerenciamento desses resíduos.
Art. 67º As pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em qualquer
fase do seu gerenciamento, são obrigadas a se cadastrar no Cadastro Nacional
de Operadores de Resíduos Perigosos.
§ 1o O cadastro previsto no caput será coordenado pelo órgão federal
competente do Sisnama e implantado de forma conjunta pelas autoridades
federais, estaduais e municipais.
§ 2o Para o cadastramento, as pessoas jurídicas referidas no caput necessitam
contar com responsável técnico pelo gerenciamento dos resíduos perigosos, de
seu próprio quadro de funcionários ou contratado, devidamente habilitado, cujos
dados serão mantidos atualizados no cadastro.
§ 3o O cadastro a que se refere o caput é parte integrante do Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais e do Sistema de Informações previsto no artigo 12° da Lei N°
12.305/2010.
Art. 68º As pessoas jurídicas referidas no artigo66° são obrigadas a elaborar
plano de gerenciamento de resíduos perigosos e submetê-lo ao órgão
competente do Sisnama e, se couber, do SNVS, observado o conteúdo mínimo
estabelecido no artigo16° e demais exigências previstas em regulamento ou em
normas técnicas.
§ 1o O plano de gerenciamento de resíduos perigosos a que se refere o caput
poderá estar inserido no plano de gerenciamento de resíduos a que se refere o
artigo15°. § 2o Cabe às pessoas jurídicas referidas no artigo 66°:
I – Manter registro atualizado e facilmente acessível de todos os procedimentos
relacionados à implementação e à operacionalização do plano previsto no caput;
II – Informar anualmente ao órgão competente do Sisnama e, se couber, do
SNVS, sobre a quantidade, a natureza e a destinação temporária ou final dos
resíduos sob sua responsabilidade;
III – Adotar medidas destinadas a reduzir o volume e a periculosidade dos
resíduos sob sua responsabilidade, bem como a aperfeiçoar seu gerenciamento;
IV – Informar imediatamente aos órgãos competentes sobre a ocorrência de
acidentes ou outros sinistros relacionados aos resíduos perigosos.
§ 3o Sempre que solicitado pelos órgãos competentes do Sisnama e do SNVS,
será assegurado acesso para inspeção das instalações e dos procedimentos
relacionados à implementação e à operacionalização do plano de gerenciamento
de resíduos perigosos.
§ 4o No caso de controle a cargo de órgão federal ou estadual do Sisnama e do
SNVS, as informações sobre o conteúdo, a implementação e a
operacionalização do plano previsto no caput serão repassadas ao poder
público municipal, na forma do regulamento.
Art. 69º No licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades que
operem com resíduos perigosos, o órgão licenciador do Sisnama pode exigir a
contratação de seguro de responsabilidade civil por danos causados ao meio

ambiente ou à saúde pública, observadas as regras sobre cobertura e os limites
máximos de contratação fixados em regulamento.
Parágrafo único. O disposto no caput considerará o porte da empresa, conforme
regulamento.
Art. 70º Sem prejuízo das iniciativas de outras esferas governamentais, o
Governo Federal deve estruturar e manter instrumentos e atividades voltados
para promover a descontaminação de áreas órfãs.
Parágrafo único. Se, após descontaminação de sítio órfão realizada com
recursos do Governo Federal ou de outro ente da Federação, forem identificados
os responsáveis pela contaminação, estes ressarcirão integralmente o valor
empregado ao poder público.
CAPÍTULO VI
DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Art. 71º A prestação dos serviços de saneamento básico atenderá a requisitos
mínimos de qualidade, incluindo a regularidade, a continuidade e aqueles
relativos aos produtos oferecidos, ao atendimento dos usuários e às condições
operacionais e de manutenção dos sistemas, de acordo com as normas
regulamentares e contratuais.
Art. 72º Toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponível e sujeita ao
pagamento das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e do
uso desses serviços.
§ 1º Na ausência de redes públicas de água e esgotos, serão admitidas soluções
individuais de abastecimento de água e de tratamento e disposição final dos
esgotos sanitários, observadas as normas editadas pela entidade reguladora e
pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos
hídricos.
§ 2º A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de
água não poderá ser também alimentada por outras fontes, exceto nos casos e
condições previstas em legislação específica.
Art. 73º Em situação crítica de escassez ou contaminação de recursos hídricos
que obrigue à adoção de racionamento, declarada pela autoridade gestora de
recursos hídricos, o ente regulador poderá adotar mecanismos tarifários de
contingência, com objetivo de cobrir custos adicionais decorrentes, garantindo o
equilíbrio financeiro da prestação do serviço e a gestão da demanda.
Art. 74º Os prestadores de serviços de saneamento básico deverão elaborar
manual de prestação de serviço e atendimento ao usuário e assegurar amplo e
gratuito acesso ao mesmo.
CAPÍTULO VII
DOS ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS
Seção I – Dos Instrumentos Econômicos

Art. 75º Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade
econômico-financeira assegurada, mediante remuneração pela cobrança dos
serviços:
I – De abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na
forma de tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para
cada um dos serviços ou para ambos conjuntamente;
II – De limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas e
outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço
ou de suas atividades;
III – De manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive taxas,
em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades.
Parágrafo único – Observado o disposto nos incisos I a III do caput deste artigo,
a instituição das tarifas, preços públicos e taxas para os serviços de saneamento
básico observarão as seguintes diretrizes:
I – Prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde
pública;
II – Ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos
serviços;
III – Geração dos recursos necessários para realização dos investimentos,
objetivando o cumprimento das metas e objetivos do serviço;
IV – Inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos;
V – Recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de
eficiência;
VI – Remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos
serviços;
VII – Estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os
níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos
serviços;
VIII – Incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços.
Art. 76º Os serviços de saneamento básico poderão ser interrompidos pelo
prestador nas seguintes hipóteses:
I – Situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens;
II – Necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer
natureza nos sistemas;
III – Negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de
água consumida, após ter sido previamente notificado a respeito;
IV – Manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação
do prestador, por parte do usuário; e
V – Inadimplemento do usuário dos serviços de saneamento básico, do
pagamento das tarifas, após ter sido formalmente notificado.
§ 1º As interrupções programadas serão previamente comunicadas ao regulador
e aos usuários.
§ 2º A suspensão dos serviços prevista nos incisos III e V do caput deste artigo
será precedida de prévio aviso ao usuário, não inferior a 30 (trinta) dias da data
prevista para a suspensão.
§ 3º A interrupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência a

estabelecimentos de saúde, a instituições educacionais e de internação coletiva
de pessoas e a usuário residencial de baixa renda beneficiário de tarifa social
deverá obedecer a prazos e critérios que preservem condições mínimas de
manutenção da saúde das pessoas atingidas, de acordo com as normas do
órgão de regulação.
Art. 77º Os valores investidos em bens reversíveis pelos prestadores constituirão
créditos perante o município, a serem recuperados mediante a exploração dos
serviços, nos termos das normas regulamentares e contratuais e, quando for o
caso, observada a legislação pertinente às sociedades por ações.
§ 1º Não gerarão crédito perante o Município os investimentos feitos sem ônus
para o prestador, tais como os decorrentes de exigência legal aplicável à
implantação de empreendimentos imobiliários e os provenientes de subvenções
ou transferências fiscais voluntárias.
§ 2º Os investimentos realizados, os valores amortizados, a depreciação e os
respectivos saldos serão anualmente auditados e certificados pela entidade
reguladora.
§ 3º Os créditos decorrentes de investimentos devidamente certificados poderão
constituir garantia de empréstimos aos de legatários, destinados exclusivamente
a investimentos nos sistemas de saneamento objeto do respectivo contrato.
Seção II – Dos Instrumentos Econômicos para o Setor de Resíduos Sólidos
Art. 78º O poder público poderá instituir medidas indutoras e linhas de
financiamento para atender, prioritariamente, às iniciativas de:
I – Prevenção e redução da geração de resíduos sólidos no processo produtivo;
II – Desenvolvimento de produtos com menores impactos à saúde humana e à
qualidade ambiental em seu ciclo de vida;
III – Implantação de infraestrutura física e aquisição de equipamentos para
cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda;
IV – Desenvolvimento de projetos de gestão dos resíduos sólidos de caráter
intermunicipal ou, nos termos do inciso I do caput do art. 11, regional;
V – Estruturação de sistemas de coleta seletiva e de logística reversa;
VI – Descontaminação de áreas contaminadas, incluindo as áreas órfãs;
VII – Desenvolvimento de pesquisas voltadas para tecnologias limpas aplicáveis
aos resíduos sólidos;
VIII – Desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados
para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos.
Art. 79º No fomento ou na concessão de incentivos creditícios destinados a
atender diretrizes desta Lei, as instituições oficiais de crédito podem estabelecer
critérios diferenciados de acesso dos beneficiários aos créditos do Sistema
Financeiro Nacional para investimentos produtivos.
Art. 80º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito de
suas competências, poderão instituir normas com o objetivo de conceder
incentivos fiscais, financeiros ou creditícios, respeitadas as limitações da Lei

Complementar No 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal),
a:
I – Indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem
de resíduos sólidos produzidos no território nacional;
II – Projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos,
prioritariamente em parceria com cooperativas ou outras formas de associação
de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas
de baixa renda;
III – Empresas dedicadas à limpeza urbana e a atividades a ela relacionadas.
Art. 81º Os Consórcios Públicos constituídos, nos termos da Lei no 11.107, de
2005, com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de serviços
públicos de saneamento básico, que envolvam resíduos sólidos, têm prioridade
na obtenção dos incentivos instituídos pelo Governo Federal.
Art. 82º O atendimento ao disposto neste Capítulo será efetivado em
consonância com a Lei Complementar nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal), bem como com as diretrizes e objetivos do respectivo plano plurianual,
as metas e as prioridades fixadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e no
limite das disponibilidades propiciadas pelas leis orçamentárias anuais.
CAPÍTULO VIII
DAS PROIBIÇÕES
Art. 83° São proibidas as seguintes formas de utilização dos serviços de
abastecimento de água tratada, coleta, transporte e tratamento de esgotamento
sanitário e de drenagem urbana:
I – Depredação das individualidades do sistema de abastecimento de água,
como os reservatórios, boosters, redes de distribuição e construções de proteção
destes, como blocos de ancoragem, cercas, muros e centrais elétricas dos
sistemas. De forma que não seja comprometida a operação e manutenção do
sistema de abastecimento de água;
II – Depredação das individualidades do sistema de esgotamento sanitário, como
as estações elevatórias, tampões, poços de visita, caixas de inspeção, redes de
coleta e construções de proteção destes, como blocos de ancoragem, cercas,
muros e centrais elétricas dos sistemas. De forma que não seja comprometida a
operação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário;
III – Depredação das individualidades do sistema de drenagem urbana, como os
bueiros, as grelhas das caixas de inspeção e as tubulações. De maneira a evitar
obstruções e entupimentos que porventura atrapalhem a operação e
manutenção do sistema de drenagem urbana;
IV – Ligações irregulares de esgotamento sanitário nas redes coletoras de
esgotos bem como nas redes de drenagem urbana, para não tornar deficientes
tais setores do saneamento básico;
Art. 84° São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de
resíduos sólidos ou rejeitos:
I – Lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos;

II – Lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;
III – Queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não
licenciados para essa finalidade;
IV – Outras formas vedadas pelo poder público.
§ 1° Quando decretada emergência sanitária, a queima de resíduos a céu aberto
pode ser realizada, desde que autorizada e acompanhada pelos órgãos
competentes do Sisnama, e do SNVS.
§ 2° Assegurada a devida impermeabilização, as bacias de decantação de
resíduos ou rejeitos industriais ou de mineração, devidamente licenciadas pelo
órgão competente do Sisnama, não são consideradas corpos hídricos para
efeitos do disposto no inciso I do caput.
Art. 85° São proibidas, nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos, as
seguintes atividades:
I – Utilização dos rejeitos dispostos como alimentação;
II – Catação;
III – Criação de animais domésticos;
IV – Fixação de habitações temporárias ou permanentes;
V – Outras atividades vedadas pelo poder público.
Art. 86° É proibida a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem
como de resíduos sólidos cujas características causem dano ao meio ambiente,
à saúde pública e animal e à sanidade vegetal, ainda que para tratamento,
reforma, reuso, reutilização ou recuperação.
CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 87º O Prefeito Municipal deverá encaminhar à Câmara Municipal de
Vereadores de São Miguel do Gostoso para aprovação:
I – Projeto de Lei estabelecendo a Conferência Municipal de Saneamento
Básico, o Conselho Municipal de Saneamento Básico, o Fundo Municipal de
Saneamento Básico e o Sistema Municipal de Saneamento Básico de São
Miguel do Gostoso no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias após a
publicação desta Lei;
II – Projeto de Lei estabelecendo o Plano Municipal de Saneamento Básico
no prazo de máximo 1 (um) ano após a publicação desta Lei.
Parágrafo Único – O Prefeito Municipal poderá estabelecer, mediante Decreto,
os instrumentos e agentes previstos nos incisos acima citados, enquanto não
aprovadas as referidas Leis.
Art. 88º Será instituído por ato do Poder Executivo no prazo de 90 (noventa) dias
o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saneamento Básico e do Fundo
Municipal de Saneamento Básico.
Art. 89º O § 1o do art. 56 da Lei No 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 56. .................................................................................
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem:

I – Abandona os produtos ou substâncias referidas no caput ou os utiliza em
desacordo com as normas ambientais ou de segurança;
II – Manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá
destinação final a resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou
regulamento.
Art. 90º Os órgãos e entidades municipais da área de saneamento básico serão
reestruturados para atender o disposto nesta Lei.
Art. 91º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 92º Revogam-se as disposições em contrário.
São Miguel do Gostoso, .... de ............... de 200....
.............................................................................
Prefeito Municipal de São Miguel do Gostoso
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APRESENTAÇÃO
A elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) está sob a
responsabilidade da Prefeitura Municipal, processando-se através do Consórcio Público
Intermunicipal do Rio Grande do Norte (COPIRN), com atividades técnicas realizadas com a
empresa Inovação Civil Brasileira (INCIBRA), contratada pelo COPIRN no âmbito do contrato
nº 032/2018, e tem por finalidade atender ao convênio estabelecido entre a Fundação Nacional
de Saúde (FUNASA) e o COPIRN, conforme o Termo de Referência (TR).
Dando continuidade à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e
complementando o Plano de Execução, foi desenvolvido o Relatório de Indicadores, que têm
como finalidade explicitar todos os índices que deverão ser considerados para facilitar e
melhorar o controle dos objetivos e progressos. Assim sendo, foram distribuídos em grupos,
que seguem a metodologia proposta pela Funasa em seu Termo de Referência.
É importante destacar que uma das principais preocupações durante a elaboração e
execução de um Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) é a de viabilizar o acesso à
informação. É a partir desse pressuposto que se evidencia a necessidade da adoção dos
indicadores.
Segundo a Funasa (2012) os indicadores são valores utilizados para medir e descrever
um evento ou fenômeno de forma simplificada, ou seja, descrever o estado de uma condição ou
variável. Já para a OCDE, indicador é um parâmetro, ou valor derivado de parâmetros, que
indica, fornece informações ou descreve o estado de um fenômeno área/ambiente, com maior
significado que aquele apenas relacionado diretamente ao seu valor quantitativo. Segundo a
European Environment Agency (EEA) define os indicadores como sendo uma medida,
geralmente quantitativa, que pode ser usada para ilustrar e comunicar um conjunto de
fenômenos complexos de uma forma simples, incluindo tendências e progressos ao longo do
tempo.
Em relação ao Saneamento, são utilizados para avaliar o desempenho e o
desenvolvimento das políticas e medidas adotadas, auxiliando, por exemplo, na avaliação da
distância que o município se encontra de um objetivo, o quanto ele progrediu e a consistência
da participação popular.
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Para o PMSB, podem ser utilizados os indicadores já existentes, como os que são
desenvolvidos pelo SNIS e pelo prestador de serviço de abastecimento de água e esgotamento
sanitário. É importante frisar que a Funasa recomenda que sejam estabelecidos elementos com
o intuito de monitorar o plano como um todo, não apenas a prestação de serviço, como é o caso
dos que são propostos pelo SNIS.
Outro ponto importante que deve ser destacado é que o conjunto de indicadores deve
permitir a verificação da conformidade com os objetivos e metas estabelecidas no Produto D Prospectiva e Planejamento Estratégico.
Para a construção dos indicadores é fundamental identificá-lo, estabelecer sua
metodologia de cálculo e seu funcionamento. Isso implica em:


Nomeá-lo;



Definir o seu objetivo;



Estabelecer sua periodicidade de cálculo;



Indicar o responsável pela geração e divulgação;



Definir sua fórmula de cálculo;



Indicar seu intervalo de validade;



Listar as variáveis que permitem o cálculo;



Identificar a fonte de origem dos dados.

No caso do saneamento básico, também foram estabelecidos índices aptos a identificar
as condições epidemiológicas e ambientais. Além disso, para atender adequadamente o art. 19
da Lei 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos foram definidos indicadores de
desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de
resíduos sólidos.
Para o funcionamento desses indicadores, como já mencionado, é necessário que seja
nomeado um responsável por sua geração e divulgação, o qual deve preferencialmente ser o
mesmo responsável pelo preenchimento, monitoramento e atualização do Produto I – Sistema
de informações municipal, que utiliza os indicadores apresentados neste produto H para
possibilitar o planejamento, monitoramento e controle sobre as informações relacionadas ao
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saneamento, assim que atuam de forma integrada e concomitante no levantamento das
informações necessárias junto as demais secretarias do município e aos prestadores de serviços.
No município o responsável pela geração e divulgação dos indicadores do Produto H,
bem como do Sistema de Informações Municipal do Produto I é o Sr. Marcos Antônio Nunes
da Silva, da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso.
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METODOLOGIA UTILIZADA
O sistema de saneamento do município deverá ser constantemente avaliado, para tanto,
aconselha-se a manutenção e atualização do banco de dados para o cálculo de indicadores,
permitindo o atendimento dos objetivos, metas e ações propostos no PMSB.
Na etapa de implementação e acompanhamento, os gestores deverão acompanhar a
execução das ações previstas, monitorando indicadores e disponibilizando informações. Além
disso, devem ser cobrados aos responsáveis as ações específicas previstas no Plano e
condicionadas a indicadores estabelecidos como orientadores para a tomada de decisão
(BRASIL, 2011).
Para auxiliar o desenvolvimento dos indicadores foram utilizados informações
fornecidas pelo SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento), que consiste em
um banco de dados administrado pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, que reúne
informações de caráter operacional, gerencial, financeiro e da qualidade da prestação de
serviços relativos à água, esgotos e manejo de resíduos sólidos urbanos, drenagem e manejo de
água pluviais, bem como os indicadores utilizados pelo prestador de serviço de abastecimento
de água e esgotamento sanitário.
Além desses órgãos, foram consultados outros, tais como o IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia Estatística), que realiza desde 1974 pesquisas voltadas para a obtenção de
informações sobre o saneamento básico, tendo sido realizada a última delas em 2008, junto com
o Ministério das Cidades, e a ONU (Organização das Nações Unidas), que através dos Objetivos
de Desenvolvimento do Milênio, desenvolve indicadores relacionados ao desenvolvimento
humano com metas pré-estabelecidas para todos os municípios.
O objetivo dos indicadores criados é atender aos objetivos instituídos pelo Art. 66 do
Decreto nº 7.217/2010, que regulamenta a Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, e o art. 9º
desta Lei, o qual define que os Sistemas de Informações Municipais que serão estruturados e
implantados devem estar articulados com o Sistema Nacional de Informações em Saneamento
– SINISA. Assim, para o sistema de informações municipais, foram criados dois grandes grupos
de indicadores, conforme indicado por Tavares e Wartchow (2017):


Indicadores das Condições da Prestação dos Serviços de Saneamento Básico;



Indicadores de Monitoramento do Saneamento Básico.
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A divisão do sistema de Indicadores criados para atender os objetivos do saneamento
básico é apresentada nas figuras a seguir:
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Figura 1 – Sistema de Indicadores para avaliação do saneamento básico no município de São Miguel do Gostoso/RN
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Fonte: Tavares e Wartchow (2017). Relatório de Indicadores de Desempenho: Modelo para Elaboração (Convênio Funasa/UFRGS).
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Conforme abordado por Tavares e Wartchow (2017) os indicadores das condições de prestação
dos serviços têm a finalidade de atender aos Incisos I e II do Art. 66 do Decreto 7.217/2010. Os
incisos apresentam a seguinte o seguinte conteúdo:
I - coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos serviços
públicos de saneamento básico;
II - disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a
caracterização da demanda e da oferta de serviços públicos de saneamento básico.

O estudo elaborado por Montenegro (2011), com o objetivo de propor a concepção, desenho e
implantação do SINISA que atenda os objetivos indicados na Lei, aponta que uma das fontes
de indicadores mais apropriadas para coleta e sistematização de dados relativos as condições
da prestação dos serviços públicos de saneamento básico, que consiste no Art. I e parte do Art.
II do Decreto, é o Diagnóstico do SNIS.
Assim, com o objetivo de definir os indicadores da prestação de serviços e que, possivelmente,
será utilizado como uma das bases futura do SINISA, foi adotado o Glossário de Informações
e Indicadores do SNIS, tendo em vista que é o sistema atualmente em funcionamento, além de
propostos novos indicadores a partir das informações das demais bases de dados consultadas.
A medida que o sistema de indicadores irá sendo implementado no município, será preenchido
o sistema de informações do município (Produto I – Sistema de Informação) e posteriormente
a migração e adaptação destes dados para o Sistema Nacional, o qual tem o apoio do Ministério
das Cidades, conforme definição do Art. 67 do Decreto supracitado, em conformidade com as
diretrizes e estratégias definidas no Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab).
Com o intuito de permitir a devida compatibilidade e a integração do sistema de informações
municipal e dos indicadores presentes do Produto H, foi utilizado o Glossário do SNIS, para o
qual foram aplicados a mesma nomenclatura e codificação referente ao ano de 2015. Porém,
tendo em vista que há necessidade de incorporar informações demográficas e socioeconômicas
que não estão presentes no SNIS, de modo a permitir analisar e projetar a evolução das
populações, caracterizando a demanda por serviços públicos de saneamento básico, é necessário
complementar com informações de natureza epidemiológica e ambiental, cujos indicadores
aparecem neste relatório, porém as consolidações de resultados serão tratadas a nível de sistema
de informações.
Portando, o Glossário de Informações e Indicadores do SNIS objetiva essencialmente o
monitoramento do desempenho da prestação de serviços e não vislumbra a definição de
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elementos de monitoramento do PMSB como um todo, por isso o segundo grupo de indicadores
(que será apresentado adiante) tem essa função.
Haja vista que o Glossário do SNIS é dinâmico, atualizado frequentemente pelo Ministério das
Cidades, há possibilidade de inclusão ou exclusão de informações e indicadores, conforme a
necessidade de evolução do sistema e elaboração de pesquisas específicas. Assim, a relação de
indicadores municipais deverá ser constantemente atualizada, para que possa integrar
adequadamente os sistemas nacional e municipal.
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INDICADORES DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Para estes indicadores serão utilizados o Glossário de informações e indicadores do SNIS para
água e esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana, em seguida estarão as informações e
indicadores a partir de outras bases de dados, e os indicadores políticos institucionais com a
finalidade do suporte estratégico na gestão municipal, os quais são transcritos a seguir, onde
primeiramente são apresentados os glossários de informações para posteriormente serem
listados os indicadores calculados com base nestas informações.
Glossário de Informações de Água e Esgoto
Serão apresentadas todas as informações que devem ser obtidas para o cálculo dos indicadores
relativos a água e esgoto no município, conforme estrutura do SNIS, ano base 2015.


Informações Gerais
Tabela 1 - Glossário de Informações Gerais

CÓDIGO
NOME
POP_TOT POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO (IBGE)
POP_URB POPULAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO (IBGE)

UNIDADE
Habitantes
Habitantes

G06A

POPULAÇÃO URBANA RESIDENTE DO(S) MUNICÍPIO(S)
COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Habitantes

G06B

POPULAÇÃO URBANA RESIDENTE DO(S) MUNICÍPIO(S)
COM ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Habitantes

G12A

POPULAÇÃO TOTAL RESIDENTE DO(S) MUNICÍPIO(S)
COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SEGUNDO O IBGE

Habitantes

G12B

POPULAÇÃO TOTAL RESIDENTE DO(S) MUNICÍPIO(S)
COM ESGOTAMENTO SANITÁRIO, SEGUNDO O IBGE

Habitantes

Fonte: Glossário de Informações SNIS (2015).



Informações de Água
Tabela 2 - Glossário de Informações de Água

CÓDIGO
AG001
AG002
AG003
AG004
AG006

NOME
POPULAÇÃO TOTAL ATENDIDA COM ABASTECIMENTO
DE ÁGUA
QUANTIDADE DE LIGAÇÕES ATIVAS DE ÁGUA

UNIDADE

QUANTIDADE DE ECONOMIAS ATIVAS DE ÁGUA
QUANTIDADE DE LIGAÇÕES ATIVAS DE ÁGUA
MICROMEDIDAS
VOLUME DE ÁGUA PRODUZIDO

Economias

Habitantes
Ligações

Ligações
1.000 m³/ano
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CÓDIGO

NOME

UNIDADE

AG008

VOLUME DE ÁGUA MICROMEDIDO

1.000 m³/ano

AG010

VOLUME DE ÁGUA CONSUMIDO

1.000 m³/ano

AG018

VOLUME DE ÁGUA TRATADA IMPORTADO

1.000 m³/ano

AG019

VOLUME DE ÁGUA TRATADA EXPORTADO

1.000 m³/ano

AG024

VOLUME DE SERVIÇO
POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA COM
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.000 m³/ano

AG026

Habitantes

Fonte: Glossário de Informações SNIS (2015).



Informações de Esgoto
Tabela 3 - Glossário de Informações de Esgoto

CÓDIGO
ES001

NOME
POPULAÇÃO TOTAL ATENDIDA COM ESGOTAMENTO
SANITÁRIO

UNIDADE
Habitantes

ES002

QUANTIDADE DE LIGAÇÕES ATIVAS DE ESGOTOS

ES003

QUANTIDADE DE ECONOMIAS ATIVAS DE ESGOTOS

ES005

VOLUME DE ESGOTOS COLETADO

1.000 m³/ano

ES006

VOLUME DE ESGOTOS TRATADO

1.000 m³/ano

ES013

VOLUME DE ESGOTOS BRUTO IMPORTADO
VOLUME DE ESGOTO IMPORTADO TRATADO NAS
INSTALAÇÕES DO IMPORTADOR
VOLUME DE ESGOTO BRUTO EXPORTADO TRATADO
NAS INSTALAÇÕES DO IMPORTADOR
POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA COM ESGOTAMENTO
SANITÁRIO

1.000m³/ano

ES014
ES015
ES026

Ligações
Economias

1.000 m³/ano
1.000 m³/ano
Habitantes

Fonte: Glossário de Informações SNIS (2015).



Informações de Qualidade
Tabela 4 - Glossário de Informações de Qualidade

CÓDIGO
QD001
QD002
QD004

NOME
TIPO DE ATENDIMENTO DA PORTARIA SOBRE
QUALIDADE DA ÁGUA
QUANTIDADES DE PARALISAÇÕES NO SISTEMA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
QUANTIDADE DE ECONOMIAS ATIVAS ATINGIDAS POR
PARALISAÇÕES

UNIDADE
Unidade
Unidade

Fonte: Glossário de Informações SNIS (2015).

Serão apresentadas todas as informações que devem ser obtidas em órgãos municipais,
prestadores de serviços e demais bases de dados disponíveis.
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Informações de Água – Outras bases de dados
Tabela 5 - Glossário de Informações de Água – Outras bases de dados

CÓDIGO
NOME
AA001 NÚMERO DE DOMICÍLIOS DO MUNICÍPIO
NÚMERO DE DOMICÍLIOS ATENDIDOS COM A
AA002
TARIFAÇÃO
NÚMERO DE DOMICÍLIOS NA ZONA URBANA
AA003
ATENDIDOS COM A TARIFAÇÃO
NÚMERO DE DOMICÍLIOS NA ZONA URBANA DO
AA004
MUNICÍPIO
NÚMERO DE DOMICÍLIOS NA ZONA RURAL ATENDIDOS
AA005
COM A TARIFAÇÃO
NÚMERO DE DOMICÍLIOS NA ZONA RURAL DO
AA006
MUNICÍPIO



UNIDADE
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

Informações de Esgoto – Outras bases de dados
Tabela 6 - Glossário de Informações de Esgoto – Outras bases de dados

CÓDIGO
NOME
EG001 VOLUME DE ESGOTO TRATADO DESTINADO AO REUSO
MASSA DE LODO TRATADO DESTINADO
EG002
ADEQUADAMENTE
MASSA DE LODO GERADA EM ETE +MASSA DE LODO
EG003
COLETADA DE FOSSAS SÉPTICAS
NÚMERO DE DOMICÍLIOS QUE UTILIZAM SOLUÇÕES
EG004 INDIVIDUAIS (FOSSA SÉPTICA) PARA O TRATAMENTO
NA ZONA URBANA
NÚMERO DE DOMICÍLIOS ATENDIDOS PELA REDE
EG005
COLETORA DE ESGOTO NA ZONA URBANA
NÚMERO DE DOMICÍLIOS QUE UTILIZAM OUTRAS
EG006 SOLUÇÕES INDIVIDUAIS PARA O TRATAMENTO NA
ZONA URBANA
NÚMERO DE DOMICÍLIOS QUE UTILIZAM SOLUÇÕES
EG007 INDIVIDUAIS (FOSSA SÉPTICA) PARA O TRATAMENTO
NA ZONA RURAL
NÚMERO DE DOMICÍLIOS ATENDIDOS PELA REDE
EG008
COLETORA DE ESGOTO NA ZONA RURAL
NÚMERO DE DOMICÍLIOS QUE UTILIZAM OUTRAS
EG009 SOLUÇÕES INDIVIDUAIS PARA O TRATAMENTO NA
ZONA RURAL
EG010 NÚMERO DE DOMICÍLIOS NA ZONA URBANA
EG011 NÚMERO DE DOMICÍLIOS NA ZONA RURAL

UNIDADE
1.000 m³/ano
Kg/ano
Kg/ano
Unidade
Unidade
Unidade

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
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Glossário de informações de Resíduos Sólidos
A seguir serão apresentadas todas as informações que devem ser obtidas para o cálculo dos
indicadores relativos aos resíduos sólidos no município, conforme estrutura do SNIS, ano base
2015.


Informações sobre coleta domiciliar e pública
Tabela 7 - Glossário de Informações sobre coleta domiciliar e pública

CÓDIGO
CO050
CO108
CO109
CO111
CO116
CO117
CO140
CO142
CO147
CO164

NOME
POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA NO MUNICÍPIO,
ABRANGENDO O DISTRITO-SEDE E LOCALIDADES
QUANTIDADE DE RDO COLETADA PELO AGENTE
PÚBLICO
QUANTIDADE DE RDO COLETADA PELOS AGENTES
PRIVADOS
QUANTIDADE TOTAL DE RDO COLETADA POR TODOS
OS AGENTES
QUANTIDADE DE RDO E RPU COLETADA PELO AGENTE
PÚBLICO
QUANTIDADE DE RDO E RPU COLETADA PELOS
AGENTES PRIVADOS
QUANTIDADE DE RDO COLETADA POR OUTROS
AGENTES EXECUTORES, EXCETO COOP. OU
ASSOCIAÇÕES DE CATADORES
QUANTIDADE DE RDO E RPU COLETADA POR OUTROS
AGENTES EXECUTORES
POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO ATENDIDA COM
SERVIÇO DE COLETA DE RDO
POPULAÇÃO TOTAL ATENDIDA NO MUNICÍPIO

UNIDADE
Habitantes
Tonelada/ano
Tonelada/ano
Tonelada/ano
Tonelada/ano
Tonelada/ano
Tonelada/ano
Tonelada/ano
Habitantes
Habitantes

Fonte: Glossário de Informações SNIS (2015).



Informações sobre coleta seletiva e triagem
Tabela 8 - Glossário de Informações sobre coleta seletiva e triagem

CÓDIGO
CS026

CS048

CS050

NOME
QTD. TOTAL RECOLHIDA PELOS 4 AGENTES
EXECUTORES DA COLETA SELETIVA ACIMA
MENCIONADOS
QTD. RECOLHIDA NA COLETA SELETIVA EXECUTADA
POR ASSOCIAÇÕES OU COOPERATIVAS DE
CATADORES COM PARCERIA/APOIO DA PREFEITURA?
POPULAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO ATENDIDA COM
A COLETA SELETIVA DO TIPO PORTA-A-PORTA
EXECUTADA PELA PREFEITURA (OU SLU)

UNIDADE
Tonelada/ano

Tonelada/ano

Habitantes

Fonte: Glossário de Informações SNIS (2015).
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Serão apresentadas todas as informações que devem ser obtidas em órgãos municipais,
prestadores de serviços e demais bases de dados disponíveis.


Informações sobre Resíduos – Outras bases de dados
Tabela 9 - Glossário de Informações sobre Resíduos – Outras bases de dados

CÓDIGO
RE 001

NOME
MASSA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADO
ADEQUADAMENTE

UNIDADE
Toneladas/ano

RE 002

NÚMERO DE VEÍCULOS DE COLETA ADEQUADOS

Unidade

RE 003

NÚMERO TOTAL DE VEÍCULOS DE COLETA
NÚMERO DE DIAS COM SERVIÇO DE VARRIÇÃO
PARALISADO
NÚMERO DE DIAS COM SERVIÇO DE COLETA
PARALISADO
NÚMERO DE DIAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE
PARALISADO
NÚMERO DE DIAS TOTAIS DO SERVIÇO DE VARRIÇÃO
PREVISTO ANUALMENTE
NÚMERO DE DIAS TOTAIS DO SERVIÇO DE COLETA
PREVISTO ANUALMENTE
NÚMERO DE DIAS TOTAIS DO SERVIÇO DE
TRANSPORTE PREVISTO ANUALMENTE

Unidade

RE 004
RE 005
RE 006
RE 007
RE 008
RE 009

Dias
Dias
Dias
Dias
Dias
Dias

Glossário de informações de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais
A seguir serão apresentadas todas as informações que devem ser obtidas para o cálculo dos
indicadores relativos a drenagem e manejo de águas pluviais no município, conforme estrutura
do SNIS, ano base 2015.


Informações de infraestrutura
Tabela 10 - Glossário de Informações de Infraestrutura

CÓDIGO
IE 001
IE 012
IE 017
IE 019
IE 024

NOME
EXISTE PLANO DIRETOR DE DRENAGEM E MANEJO
DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS NO MUNICÍPIO?
EXISTE CADASTRO TÉCNICO DE OBRAS LINEARES NO
MUNICÍPIO?
EXTENSÃO TOTAL DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS DO
MUNICÍPIO:
EXTENSÃO TOTAL DE VIAS PÚBLICAS URBANAS
COM PAVIMENTAÇÃO E MEIO-FIO (OU
SEMELHANTE) :
EXTENSÃO TOTAL DE VIAS PÚBLICAS URBANAS COM
REDES OU CANAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

UNIDADE
km
km
km
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CÓDIGO

NOME

UNIDADE

EXISTE SERVIÇO DE DRENAGEM OU
DESASSOREAMENTO DOS CURSOS D'ÁGUA NATURAIS
PERENES EM ÁREAS URBANAS?

-

SUBTERRÂNEOS:
IE 041

Fonte: Glossário de Informações SNIS (2015).

Serão apresentadas todas as informações que devem ser obtidas em órgãos municipais,
prestadores de serviços e demais bases de dados disponíveis.


Informações de Drenagem – Outras bases de dados
Tabela 11 - Glossário de Drenagem – Outras bases de dados

CÓDIGO
DR 001
DR 002
DR 003
DR 004
DR 005
DR 006

NOME
NÚMERO DE PONTOS DE ALAGAMENTO OCORRIDOS
NA ZONA URBANA
NÚMERO DE PONTOS SUSCEPTÍVEIS A ALAGAMENTOS
REGISTRADOS NA ZONA URBANA
NÚMERO DE PONTOS DE ALAGAMENTO OCORRIDOS
NA ZONA RURAL
NÚMERO DE PONTOS SUSCEPTÍVEIS A
ALAGAMENTOS REGISTRADOS NA ZONA RURAL
NÚMERO DE PONTOS DE ACESSO CRÍTICOS
PAVIMENTADOS NA ZONA RURAL
NÚMERO DE PONTOS DE ACESSO CRÍTICOS
REGISTRADOSNA ZONA RURAL

UNIDADE
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

Indicadores dos serviços de água e esgoto
Neste item são apresentados os indicadores relativos aos serviços de água e esgoto
conforme estrutura do SNIS, ano base 2015.

 Indicadores Operacionais de Água
Tabela 12 - Glossário de Indicadores Operacionais de Água
CÓDIGO

NOME

UNIDADE

IN001

DENSIDADE DE ECONOMIAS DE ÁGUA POR LIGAÇÃO

IN009

ÍNDICE DE HIDROMETRAÇÃO

%

IN023

ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ÁGUA

%

IN025

VOLUME DE ÁGUA DISPONIBILIZADO POR ECONOMIA

m³/mês/econ.

IN044

ÍNDICE DE MICROMEDIÇÃO RELATIVO AO CONSUMO

%

IN049

ÍNDICE DE PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO

%

IN055 ÍNDICE DE ATENDIMENTO TOTAL DE ÁGUA
Fonte: Glossário de Indicadores SNIS (2015).

Econ./lig.

%
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 Indicadores de Qualidade de Água
Tabela 13 - Glossário de Indicadores de Qualidade de Água
CÓDIGO

NOME

IN071 ECONOMIAS ATINGIDAS POR PARALISAÇÕES
Fonte: Glossário de Indicadores SNIS (2015).



UNIDADE
econ./paralis.

Indicadores Operacionais de Esgoto
Tabela 14 - Glossário de Indicadores Operacionais de Esgoto

CÓDIGO

NOME

UNIDADE

IN015

ÍNDICE DE COLETA DE ESGOTO

%

IN016

ÍNDICE DE TRATAMENTO DE ESGOTO

%

IN046

ÍNDICE DE ESGOTO TRATADO REFERIDO À ÁGUA CONSUMIDA
ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ESGOTO REFERIDO AOS
IN047
MUNICÍPIOS ATENDIDOS COM ÁGUA
Fonte: Glossário de Indicadores SNIS (2015).

%
%

Serão apresentadas todos os indicadores que devem ser obtidos a partir das informações
coletadas em órgãos municipais, prestadores de serviços e demais bases de dados disponíveis.


Indicadores de Água – Outras bases de dados
Tabela 15 - Glossário de Indicadores de Água – Outras bases de dados

CÓDIGO
SAA 001
SAA 002
SAA 003
SAA 004
SAA 005



NOME
ÍNDICE DE ATENDIMENTO DO PADRÃO DE
POTABILIDADE DA ÁGUA (DISTRIBUÍDA)
EXISTÊNCIA DE TARIFAÇÃO NO MUNICÍPIO
EXISTÊNCIA DE TARIFAÇÃO NA ZONA URBANA
ÍNDICE DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL COM
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
EXISTÊNCIA DE TARIFAÇÃO NA ZONA RURAL

UNIDADE
%
%
%
%

Indicadores de Esgoto – Outras bases de dados
Tabela 16 - Glossário de Indicadores de Esgoto – Outras bases de dados

CÓDIGO
NOME
SES 001 DENSIDADE DE ECONOMIAS DE ESGOTO POR LIGAÇÃO
SES 002 REUSO DE ESGOTO TRATADO
SES 003 DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DO LODO TRATADO
COBERTURA DO SISTEMA DE COLETA NA ZONA
SES 004
URBANA

UNIDADE
Econ./lig.
%
%
%
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CÓDIGO
SES 005
SES 006
SES 007
SES 008
SES 009

NOME
PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS URBANOS COM SOLUÇÃO
INDIVIDUAL PARA O TRATAMENTO (FOSSA SÉPTICA)
PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS URBANOS COM SOLUÇÃO
INDIVIDUAL PARA O TRATAMENTO (OUTRAS)
COBERTURA DO SISTEMA DE COLETA NA ZONA RURAL
PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS RURAIS COM SOLUÇÃO
INDIVIDUAL PARA O TRATAMENTO (FOSSA SÉPTICA)
PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS RURAIS COM SOLUÇÃO
INDIVIDUAL PARA O TRATAMENTO (OUTRAS)

UNIDADE
%
%
%
%
%

Indicadores do Serviço de Resíduos Sólidos
Neste item são apresentados os indicadores relativos aos serviços de resíduos sólidos
conforme estrutura do SNIS, ano base 2015.


Indicadores sobre Coleta Domiciliar e Pública
Tabela 17 - Glossário de Indicadores sobre Coleta Domiciliar e Pública

CÓDIGO

IN015
IN021

NOME

UNIDADE

TAXA DE COBERTURA DO SERVIÇO DE COLETA DE RDO EM
RELAÇÃO À POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO
MASSA COLETADA (RDO + RPU) PER CAPITA EM RELAÇÃO À
POPULAÇÃO URBANA

%
Kg/hab/dia

Fonte: Glossário de Indicadores SNIS (2015).



Indicadores sobre Coleta Seletiva e Triagem
Tabela 18 - Glossário de Indicadores sobre Coleta Seletiva e Triagem

CÓDIGO

IN030
IN053

NOME

TAXA DE COBERTURA DO SERVIÇO DE COLETA
SELETIVA PORTA-A-PORTA EM RELAÇÃO À
POPULAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO.
TAXA DE MATERIAL RECOLHIDO PELA COLETA SELETIVA
(EXCETO MAT. ORGÂNICA) EM RELAÇÃO À QUANTIDADE
TOTAL COLETADA DE RESÍDUOS SÓL. DOMÉSTICOS.

UNIDADE

%
%

Fonte: Glossário de Indicadores SNIS (2015).

Serão apresentadas todos os indicadores que devem ser obtidos a partir das informações
coletadas em órgãos municipais, prestadores de serviços e demais bases de dados disponíveis.
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Indicadores de Resíduos – Outras bases de dados
Tabela 19 - Glossário de Indicadores de Resíduos– Outras bases de dados

CÓDIGO
SRS 001
SRS 002
SRS 003
SRS 004
SRS 005
SRS 006
SRS 007
SRS 008
SRS 009
SRS 010
SRS 011
SRS 012
SRS 013

NOME
GERAÇÃO PER CAPITA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
EXISTÊNCIA DAS AÇÕES DO PIGIRS
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE LOGÍSTICA REVERSA
DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
ADEQUAÇÃO DO TRANSPORTE DE RESÍDUOS
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ZONA URBANA
NÍVEL DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NA ZONA
URBANA
GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ZONA RURAL
NÍVEL DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NA ZONA
RURAL
TAXA DE PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO
TAXA DE PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA
TAXA DE PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
TRANSPORTE

UNIDADE
Kg/hab.dia
-

%
%
%
%
Kg/hab.dia
%
%
%
%
%
%

Indicadores do serviço de drenagem e manejo de águas pluviais
Neste item são apresentados os indicadores relativos aos serviços de drenagem e
manejo de águas pluviais conforme estrutura do SNIS, ano base 2015.


Indicadores de Infraestrutura
Tabela 20 - Glossário de Indicadores de Infraestrutura

CÓDIGO

IN020
IN021

NOME

TAXA DE COBERTURA DE PAVIMENTAÇÃO E MEIO-FIO NA
ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO
TAXA DE COBERTURA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM
NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO

UNIDADE
%
%

Fonte: Glossário de Indicadores SNIS (2015).

Serão apresentadas todos os indicadores que devem ser obtidos a partir das informações
coletadas em órgãos municipais, prestadores de serviços e demais bases de dados disponíveis e
SNIS.
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Indicadores de Drenagem – SNIS
Tabela 21 - Glossário de Indicadores de Drenagem – SNIS

CÓDIGO
SDR 001
SDR 002
SDR 003



NOME
EXISTÊNCIA DE CADASTRO DE INFORMAÇÕES
TÉCNICAS DO SISTEMA DE DRENAGEM
EXISTÊNCIA PLANO DIRETOR DE DRENAGEM E MANEJO
DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS NO MUNICÍPIO
EXISTÊNCIA SERVIÇO DE DRAGAGEM OU
DESASSOREAMENTO DOS CURSOS D'ÁGUA NATURAIS
PERENES EM ÁREAS URBANAS

UNIDADE
-

-

Indicadores de Drenagem – Outras bases de dados
Tabela 22 - Glossário de Indicadores de Drenagem– Outras bases de dados

CÓDIGO
SDR 004
SDR 005
SDR 006

NOME
INCIDÊNCIA DE PONTOS DE ALAGAMENTO NA ZONA
URBANA
INCIDÊNCIA DE PONTOS DE ALAGAMENTO NA ZONA
RURAL
PAVIMENTAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO CRÍTICOS

UNIDADE
%
%
%

Indicadores Político Institucional
Neste item são apresentados os indicadores relativos ao setor político institucional do
município


Indicadores Político Institucional
Tabela 23 - Glossário de Indicadores Político Institucional

CÓDIGO
NOME
IPI 001 EXISTÊNCIA DA LEI ORGÂNICA
IPI 002 EXISTÊNCIA DE CÓDIGO SANITÁRIO
IPI 003 EXISTÊNCIA DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BÁSICO
IPI 004 EXISTÊNCIA DE PLANO DIRETOR

UNIDADE
-

IPI 005

EXISTÊNCIA DE CÓDIGO DO MEIO AMBIENTE

-

IPI 006

EXISTÊNCIA DE LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
EXISTÊNCIA DE LEI DE SANEAMENTO

-

IPI 008

EXISTÊNCIA DE LEI DE CRIAÇÃO DOS DISTRITOS E
COMUNIDADES

-

IPI 009
IPI 010
IPI 011

EXISTÊNCIA DE CÓDIGO DE OBRAS
EXISTÊNCIA DE LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO

-

IPI 007

EXISTÊNCIA DE LEI TRIBUTÁRIA

-
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RELATÓRIO DE INDICADORES

INDICADORES DE MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO
O SNIS apresenta uma relação de dados e indicadores referentes à prestação dos

serviços de saneamento. No processo de elaboração e implantação do PMSB, mais importante
que isso, é a definição de elementos para o monitoramento do plano como um todo, não apenas
da prestação (FUNASA, 2012).
Assim, são propostos neste item indicadores relativos ao Monitoramento do
Saneamento Básico, de forma que sejam atendidos o Termo de Referência da Funasa (2012) e
os Incisos II e III do Art. 66 do Decreto nº 7.217/2010, que abordam sobre dois outros objetivos
do SINISA:
II - permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da eficácia da
prestação dos serviços de saneamento básico; e
IV - permitir e facilitar a avaliação dos resultados e dos impactos dos planos e das
ações de saneamento básico.

O objetivo principal dos indicadores para o monitoramento do PMSB deve ser avaliar
o atingimento das metas estabelecidas, com o consequente alcance dos objetivos fixados, o
efetivo funcionamento das ações de emergência e contingência definidas, a consistência na
participação e no controle social na tomada de decisões, dentre outros.
Assim, foram definidos subgrupos para estes indicadores de monitoramento com o
intuito de avaliar os resultados e as melhorias em qualidade de vida e saúde proporcionada a
sociedade em função da implementação das políticas públicas em saneamento básico.
A
Figura 2 apresenta o sistema de indicadores de monitoramento do saneamento Básico
no município, composto pelos grupos de Indicadores de Desempenho dos Objetivos do PMSB,
Indicadores de Percepção Social do Saneamento Básico, Indicadores de Agravos relacionados
ao saneamento.
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Figura 2 - Sistema de indicadores de monitoramento do saneamento básico no município de São
Miguel do Gostoso/RN

Indicadores de
Monitoramento do
Plano Municipal de
Saneamento Básico
Indicadores de
Desempenho dos
Objetivos do
PMSB

Indicadores de
Percepção Social
do Saneamento
Básico
Indicadores de
Agravos
relacionados ao
Saneamento
Fonte: Tavares e Wartchow (2017). Relatório de Indicadores de Desempenho: Modelo para Elaboração (Convênio
Funasa/UFRGS).

Indicadores de Desempenho dos Objetivos do PMSB
Conforme abordado por Steytler (2010) entre as várias possibilidades de informações
que podem ser produzidas e selecionadas para a avaliação de um programa de governo,
encontram-se os mecanismos de avaliação chamados indicadores de desempenho. Estes
indicadores, segundo Bittencourt (2006, apud Steytler, 2010) são “aproximações à realidade
multidimensional da gestão” e fornecem “uma boa visão acerca do resultado que se deseja
medir”.
Os indicadores de desempenho permitem avaliar e monitorar a situação do alcance dos
objetivos estabelecidos pelo PMSB para o saneamento básico municipal.
O modo de monitoramento e análise de cada um dos objetivos estabelecidos no
Produto D, cujo as metas neste estabelecidas serão atingidas por meio dos programas que foram
apresentados no Produto E, é o relatório anual a ser desenvolvido pelo município, por meio de
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suas Secretarias, principalmente a de Obras e Serviços Urbanos com a apoio da Secretaria de
Agricultura, Meio Ambiente e Pesca e da Secretaria de Saúde.
Assim, deve ser realizada uma análise do andamento da implementação dos programas
que conduzem ao alcance dos objetivos propostos. Nos itens seguintes são apresentados os
indicadores de desempenho por eixo do saneamento básico, contendo cada um dos objetivos do
PMSB e sua forma de avaliação e indicador.
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1.2.1.1 Indicadores para o setor de Abastecimento de Água
Tabela 24 - Indicadores para o setor de Abastecimento de Água no município total

Cód.

IN001

IN009

IN025

IN044

Indicador

Objetivo

Densidade de
economias de água
por ligação

Avaliar a relação
entre a quantidade
de economias e
ligações ativas de
água

Índice de
hidrometração

Avaliar o nível de
cobertura da
micromedição das
ligações ativas de
água

Volume de água
Avaliar a
disponibilizado por disponibilidade de
economia
água por economia

Índice de
Micromedição
relativo ao
consumo

Avaliar o
percentual de
volume consumido
que é micromedido

Unidade

Periodicidade
de cálculo

Intervalo
de
Validade

Responsável
pela geração/
divulgação

Fórmula e Variáveis

Secretaria, Setor
ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

QUANTIDADE DE ECONOMIAS ATIVAS DE ÁGUA

Econ./lig.

Anual

Anual

QUANTIDADE DE LIGAÇÕES ATIVAS DE ÁGUA

Nº TOTAL DE LIGAÇÕES ATIVAS MICROMEDIDAS

%

m³/mês/
econ.

%

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Nº TOTAL DE LIGAÇÕES ATIVAS

X 100

VOL.DE ÁGUA PRODUZIDO + VOL.DE ÁGUA TRATADA
IMPORTADO−VOLUME DE ÁGUA TRATADA EXPORTADO
QNT. DE ECONOMIAS ATIVAS DE ÁGUA

VOL. MICROMEDIDO
VOL. ÁGUA CONSUMIDO−VOL.TRATADA EXPORTADO

Secretaria, Setor
ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Secretaria, Setor
ou
Departamento
x 1.000
indicado pelo
12
Conselho de
Saneamento
Secretaria, Setor
ou
Departamento
x 100
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Fonte de Dados

Concessionária
prestadora de
serviços e/ou
Dept. ou
secretaria
responsável pelo
cadastramento
Concessionária
prestadora de
serviços e/ou
Dept. ou
secretaria
responsável pelo
cadastramento
Concessionária
prestadora de
serviços e/ou
Dept. ou
secretaria
responsável pelo
cadastramento
Concessionária
prestadora de
serviços e/ou
Dept. ou
secretaria
responsável pelo
cadastramento

Referência

SNIS
(AG003,
AG002)

SNIS
(AG002,
AG004)

SNIS
(AG003,
AG006,
AG018,
AG019)

SNIS
(AG008,
AG010,
AG019)
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Cód.

RELATÓRIO DE INDICADORES

Indicador

Objetivo

Unidade

Periodicidade
de cálculo

Intervalo
de
Validade

IN049

Índice de perdas na
distribuição

Avaliar as perdas
de água na
distribuição

IN055

Índice de
atendimento da
população total
com abastecimento
de água

Avaliar o nível de
acessibilidade da
população total a
água potável e
universalização do
sistema

IN071

Economias
atingidas por
paralisações

Avaliar o número
de economias
atingidas pelas
paralisações

econ./par
alis.

Anual

Anual

SAA
001

Índice de
atendimento do
padrão de
potabilidade da
água (distribuída)

Avaliar a qualidade
do tratamento e da
água distribuída

-

Anual

Anual

Existência de
tarifação

Avaliar o
percentual de
domicílios com
tarifação no
sistema

SAA
002

%

%

%

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Responsável
pela geração/
divulgação

Fórmula e Variáveis

VOL.PRODUZIDO + VOL. TRATADO IMPORTADO
− VOL. CONSUMIDO−VOL.DE SERVIÇO
VOL.PRODUZIDO+ VOL. TRATADO IMPORTADO x 100
− VOL.DE SERVIÇO

POPULAÇÃO TOTAL ATENDIDA
COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA
POPULAÇÃO TOTAL RESIDENTE DO(S)MUNICÍPIO(S)
COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA

x 100

Usar a informação QD001 - Tipo de Atendimento da
Portaria de sobre qualidade da água (Portaria nº 2.914/11
do Ministério da Saúde)

Nº DE DOMICÍLIOS TOTAIS DO MUNICÍPIO

Secretaria, Setor
ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento
Secretaria, Setor
ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

QUANTIDADE DE ECONOMIAS ATINGIDAS
POR PARALISAÇÕES
QUANTIDADE DE PARALISAÇÕES
NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Nº DE DOMICÍLIOS ATENTIDOS COM A TARIFAÇÃO

Secretaria, Setor
ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

x 100

Companhia de
Abastecimento
Secretaria, Setor
ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Fonte de Dados

Concessionária
prestadora de
serviços e/ou
Dept. ou
secretaria
responsável pelo
cadastramento
Concessionária
prestadora de
serviços e/ou
Dept. ou
secretaria
responsável pelo
cadastramento
Concessionária
prestadora de
serviços e/ou
Dept. ou
secretaria
responsável pelo
cadastramento

Referência

SNIS
(AG006,
AG010,
AG018,
AG024)

SNIS
(G12A,
AG001)

SNIS
(QD002,
QD004)

CAERN/SNIS

SNIS
(QD001)

CAERN, IBGE

IBGE
(SIDRA –
TABELA
1310)
(AA001,
AA002))
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Tabela 25 - Indicadores para o setor de Abastecimento de Água na Zona Urbana

Cód.

Indicador

Objetivo

IN023

Índice de
Avaliar o nível de
atendimento da
acessibilidade da
população Urbana
população urbana a
com abastecimento
água potável
de água

SAA
003

Avaliar o
percentual de
domicílios na zona
urbana com
tarifação no
sistema

Existência de
tarifação na zona
urbana

Unidade

%

%

Periodicidade
de cálculo

Anual

Anual

Intervalo
de
Validade

Anual

Anual

Fórmula e Variáveis

POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA COM
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
POPULAÇÃO URBANA RESIDENTE DO MUNICÍPIO
COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Nº DE DOMICÍLIOS NA ZONA URBANA
ATENTIDOS COM A TARIFAÇÃO
Nº DE DOMICÍLIOS TOTAIS
NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO

x 100

x 100

Responsável
pela geração/
divulgação

Fonte de Dados

Referência

Secretaria, Setor
ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Concessionária
prestadora de
serviços e/ou
Dept. ou
secretaria
responsável pelo
cadastramento

SNIS
(AG026,
G06A)

CAERN, IBGE

IBGE
(SIDRA –
TABELA
1310)
(AA003,
AA004)

Secretaria, Setor
ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento
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Tabela 26 - Indicadores para o setor de Abastecimento de Água na Zona Rural

Cód.

Indicador

SAA
004

Índice de
atendimento da
população rural
com
abastecimento de
água

Avaliar o nível de
acessibilidade da
população rural a
água potável

Existência de
tarifação na zona
rural

Avaliar o
percentual de
domicílios na zona
rural com tarifação
no sistema

SAA
005

Objetivo

Unidade

%

%

Periodicidade
de cálculo

Anual

Anual

Intervalo
de
Validade

Anual

Anual

Fórmula de Cálculo

POPULAÇÃO TOTAL RESIDENTE DO MUNICÍPIO
COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA
−POPULAÇÃO URBANA RESIDENTE DO MUNICÍPIO
COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA
POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO
−POPULAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO

Nº DE DOMICÍLIOS NA ZONA RURAL
ATENTIDOS COM A TARIFAÇÃO
Nº DE DOMICÍLIOS TOTAIS
NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO

x 100

x 100

Responsável pela
geração/
divulgação

Fonte de Dados

Secretaria, Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Concessionária
prestadora de
SNIS
serviços e/ou
(POP_TOT,
Dept. ou
POP_URB,
secretaria
G12A,
responsável pelo
G06A)
cadastramento.

Secretaria, Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

CAERN, IBGE

Referência

IBGE
(SIDRA –
TABELA
1310)
(AA005,
AA006)
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1.2.1.2 Indicadores para o Setor de Esgotamento Sanitário
Tabela 27 - Indicadores para o Setor de Esgotamento Sanitário no município total

Cód.

IN015

Indicador

Índice de coleta
de esgoto

Objetivo

Avaliar o nível de
coleta do sistema de
esgotamento
sanitário

Unidade

%

IN016

Índice de
tratamento do
esgoto

Avaliar o percentual
de esgoto coletado
que é tratado

IN046

Índice de
esgoto tratado
referido à água
consumida

Avaliar o percentual
de esgoto tratado em
relação ao consumo a
água que é
consumida

SES
001

Densidade de
economias de
esgoto por
ligação

Avaliar a relação
entre a quantidade de
Econ./lig.
economias e ligações
ativas de esgoto

%

%

Periodicidade
de cálculo

Anual

Anual

Anual

Anual

Intervalo
de
Validade

Anual

Anual

Anual

Anual

Fórmula e Variáveis

VOL.DE ESGOTO COLETADO
(VOL.DE ÁGUA CONSUMIDO
−VOL.DE ÁGUA TRATADO EXPORTADO)

x 100

VOL.DE ESGOTO TRATADO+
VOL.DE ESGOTO IMPORTADO
TRATADO NA INSTALAÇÕES
DO IMPORTADOR +
VOL.DE ESGOTO BRUTO EXPORTADO
TRATADO NAS INSTALAÇÕES DO IMPORTADOR
X 100
VOL. DE ESGOTO COLETADO
+ VOL. DE ESGOTOS BRUTO IMPORTADO

VOL. DE ESGOTOS TRATADOS +
VOL. DE ESGOTO BRUTO EXPORTADO
TRATADO NAS INSTALAÇÕES
DO IMPORTADOR
x 100
VOL. DE ÁGUA CONSUMIDO −
VOL. DE ÁGUA TRATADO EXPORTADO

QUANTIDADE DE ECONOMIAS
ATIVAS DE ESGOTO
QUANTIDADE DE LIGAÇÕES
ATIVAS DE ESGOTO

x 100

Responsável
pela geração/
divulgação

Fonte de Dados

Referência

Secretaria, Setor
ou Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Concessionária
prestadora de
serviços e/ou
Dept. ou
secretaria
responsável pelo
serviço

SNIS (ES005,
AG010, AG019)

Secretaria, Setor
ou Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Secretaria, Setor
ou Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Secretaria, Setor
ou Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Concessionária
prestadora de
serviços e/ou
Dept. ou
secretaria
responsável pelo
serviço
Concessionária
prestadora de
serviços e/ou
Dept. ou
secretaria
responsável pelo
serviço
Concessionária
prestadora de
serviços e/ou
Dept. ou
secretaria
responsável pelo
serviço

SNIS (ES006,
ES014, ES015,
ES005, ES013)

SNIS (AG010,
AG019, ES006,
ES015)

SNIS (ES003,
ES002)
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Cód.

RELATÓRIO DE INDICADORES

Indicador

Objetivo

SES
002

Reuso de
esgoto tratado

Avaliar o percentual
de esgoto tratado
destinado ao reuso
em relação ao
volume total tratado
e a sustentabilidade
ambiental

SES
003

Destinação
Final adequada
do lodo tratado

Avaliar o percentual
de lodo tratado que é
destinado
adequadamente

Unidade

%

%

Periodicidade
de cálculo

Anual

Anual

Intervalo
de
Validade

Anual

Anual

Fórmula e Variáveis

Responsável
pela geração/
divulgação

Fonte de Dados

Referência

Secretaria, Setor
VOL. DE ESGOTO TRATADO
ou Departamento
DESTINADO AO REUSO
indicado pelo
𝑥 100
VOL. TOTAL DE ESGOTO TRATADO
Conselho de
Saneamento

Concessionária
prestadora de
serviços e/ou
Dept. ou
secretaria
responsável pelo
serviço

SNIS (ES006),
EG001

Secretaria, Setor
ou Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

CAERN/IGARN

EG002, EG003

MASSA DE LODO TRATADO
DESTINADO ADEQUADAMENTE
X 100
MASSA DE LODO GERADA EM ETE +
MASSA DE LODO COLETADA
DE FOSSAS SÉPTICAS
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Tabela 28 - Indicadores para o Setor de Esgotamento Sanitário na Zona Urbana

Cód.

Indicador

Objetivo

IN047

Índice de
atendimento
urbano de
esgoto

Avaliar o nível de
acessibilidade da
população urbana ao
esgotamento sanitário

SES
004

Cobertura do
sistema de
coleta na zona
urbana

Avaliar o percentual
domicílios atendidos pelo
sistema de esgotamento
sanitário na zona urbana

SES
005

SES
006

Percentual de
domicílios
urbanos com
solução
individual para
o tratamento
(fossa séptica)
Percentual de
domicílios
urbanos com
solução
individual para
o tratamento
(outras)

Avaliar o percentual de
domicílios urbanos que
utilizam fossa séptica com
solução individual para o
tratamento dos esgotos

Avaliar o percentual de
domicílios urbanos que
utilizam outras soluções
individuais para o
tratamento dos esgotos

Unidade

%

%

%

%

Periodicidade
de cálculo

Anual

Anual

Anual

Anual

Intervalo
de
Validade

Fórmula e Variáveis

Responsável
pela geração/
divulgação

Fonte de
Dados

Referência

Secretaria,
Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Concessionária
prestadora de
serviços e/ou
Dept. ou
secretaria
responsável
pelo
cadastramento

SNIS (ES026,
G06B)

Anual

POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA COM
ESGOTAMENTO SANITÁRIO
POPULAÇÃO URBANA RESIDENTE
DO MUNICÍPIO
COM ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Anual

NÚMERO DE DOMICÍLIOS ATENDIDOS
PELA REDE COLETORA DE ESGOTO
NA ZONA URBANA
𝑥 100
NÚMERO DE DOMICÍLIOS NA
ZONA URBANA

Secretaria,
Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

IBGE,
prestador de
serviço e
órgãos
municipais

IBGE (SIDRATABELA 3216)
(EG004, EG010),
CAERN

Anual

NÚMERO DE DOMICLIOS QUE UTILIZAM
SOLUÇÕES INDIVIDUAIS (FOSSA SÉPTICA)
PARA O TRATAMENTO NA ZONA URBANA 𝑥 100
NÚMERO DE DOMICÍLIOS
NA ZONA URBANA

Secretaria,
Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

IBGE e órgãos
municipais

IBGE (SIDRATABELA 3216)
(EG007, EG010)

Anual

NÚMERO DE DOMICLIOS QUE UTILIZAM
OUTRAS SOLUÇÕES INDIVIDUAIS
PARA O TRATAMENTO NA ZONA URBANA 𝑥 100
NÚMERO DE DOMICÍLIOS NA ZONA URBANA

Secretaria,
Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

IBGE e órgãos
municipais

IBGE (SIDRATABELA 3216)
(EG006, EG010)

x 100

37

PMSB

RELATÓRIO DE INDICADORES

Tabela 29 - Indicadores para o Setor de Esgotamento Sanitário na Zona Rural

Cód.

Indicador

Objetivo

SES
007

Cobertura do
sistema de
coleta na zona
rural

Avaliar o percentual
domicílios atendidos pelo
sistema de esgotamento
sanitário na zona rural

SES
008

SES
009

Percentual de
domicílios
rurais com
solução
individual para
o tratamento
(fossa séptica)
Percentual de
domicílios
rurais com
solução
individual para
o tratamento
(outras)

Avaliar o percentual de
domicílios rurais que
utilizam soluções
individuais para o
tratamento dos esgotos

Avaliar o percentual de
domicílios rurais que
utilizam outras soluções
individuais para o
tratamento dos esgotos

Unidade

%

%

%

Periodicidade
de cálculo

Anual

Anual

Anual

Intervalo
de
Validade

Responsável
pela geração/
divulgação

Fonte de
Dados

Referência

Anual

NÚMERO DE DOMICÍLIOS ATENDIDOS
PELA REDE COLETORA DE ESGOTO
NA ZONA RURAL
𝑥 100
NÚMERO DE DOMICÍLIOS NA
ZONA RURAL

Secretaria,
Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

IBGE,
prestador de
serviço e
órgãos
municipais

IBGE (SIDRATABELA 3216)
(EG008, EG011),
CAERN

Anual

NÚMERO DE DOMICLIOS QUE UTILIZAM
SOLUÇÕES INDIVIDUAIS
PARA O TRATAMENTO NA ZONA RURAL 𝑥 100
NÚMERO DE DOMICÍLIOS NA ZONA RURAL

Secretaria,
Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

IBGE e órgãos
municipais

IBGE (SIDRATABELA 3216)
(EG007, EG011)

Anual

NÚMERO DE DOMICLIOS QUE UTILIZAM
OUTRAS SOLUÇÕES INDIVIDUAIS
PARA O TRATAMENTO NA ZONA RURAL 𝑥 100
NÚMERO DE DOMICÍLIOS NA ZONA RURAL

Secretaria,
Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

IBGE e órgãos
municipais

IBGE (SIDRATABELA 3216)
(EG009, EG011)

Fórmula e Variáveis
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1.2.1.3 Indicadores para o Setor de Manejo de Resíduos Sólidos
Tabela 30 – Indicadores para o Setor de Manejo de Resíduos Sólidos no município total

Cód.

IN015

IN053

Indicador
Taxa de
cobertura do
serviço de
coleta de rdo
em relação à
população total
do município
Taxa de
material
recolhido pela
coleta seletiva
(exceto mat.
orgânica) em
relação à
quantidade
total coletada
de resíduos sól.
domésticos

Geração per
SRS 001
capita dos
resíduos sólidos

SRS 002

Existência das
ações do
PIGIRS

Objetivo

Avaliar a
cobertura
populacional do
sistema de coleta

Avaliar a
cobertura da
coleta seletiva
dos resíduos
secos

Unidade

%

%

Avaliar o nível e
geração per
Kg/hab.dia
capita no
município
Avaliar a
existência das
ações previstas
no Plano
Intermunicipal

-

Periodicidade
de cálculo

Anual

Anual

Intervalo
de
validade

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Responsável
pela geração/
divulgação

Fórmula e Variáveis

X 100

Secretaria,
Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

QUANTIDADE TOTAL RECHOLIDA PELOS
4 AGENTES EXECUTORES DA COLETA SELETIVA
QTD DE RDO COLETADA PELO AGENTE PÚBLICO
+QNT. DE RDO COLETADA PELOS AGENTES PRIVADOS+
QNT. RECOLHIDA NA COLETA SELETIVA EXECUTADO POR
ASSOCIAÇÕES OU COOPERATIVA DE
CATADORES COM DE PREFEITURA+
QNT.DE RDO COLETADA POR OUTROS AGENTES EXECUTORES

Secretaria,
X 100 Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

POPULAÇÃO TOTAL ATENDIDA NO MUNICÍPIO
POP_TOT

QUANTIDADE TOTAL DE RDO COLETADA
POR TODOS OS AGENTES
POPULAÇÃO TOTAL ATENDIDA NO MUNICÍPIO

X

1000
365

Existe em conformidade com a legislação = 1
Existe, porém não em conformidade = 0
Não existe = 0

Fonte de
Dados

Concessionária
prestadora de
SNIS
serviços e/ou
(CO164),
Dept. ou
IBGE
secretaria
(POP_TOT)
responsável
pelo serviço

Concessionária
prestadora de
serviços e/ou
Dept. ou
secretaria
responsável
pelo serviço

Concessionária
prestadora de
serviços e/ou
Dept. ou
secretaria
responsável
pelo serviço
Concessionária
Secretaria,
prestadora de
Setor ou
serviços e/ou
Departamento
Dept. ou
indicado pelo
secretaria
Secretaria,
Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Referência

SNIS
(CO108,
CO109,
CO140,
CS026,
CS048)

SNIS
(CO111,
CO164)

-
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Indicador

Objetivo

Unidade

Periodicidade
de cálculo

Intervalo
de
validade

Fórmula e Variáveis

de Gestão
Integrada de
Resíduos Sólidos

SRS 003

SRS 004

SRS 005

Implementação
do plano de
logística reserva

Avaliar o
percentual de
implementação
das ações do
plano de
logística reversa
em São Miguel
do Gostoso-RN

Destinação
adequada dos
resíduos sólidos

Avaliar o nível
de
sustentabilidade
ambiental do
sistema, em
relação à
adequada
destinação dos
resíduos sólidos

Adequação do
transporte de
resíduos

Avaliar o
percentual de
veículos de
coleta que estão
em
conformidade
com os
parâmetros da
NBR 13.463 –
Coleta de
resíduos sólidos.

%

Anual

%

Anual

Anual

Fonte de
Dados

Conselho de
Saneamento

responsável
pelo serviço

Referência

Concessionária
prestadora de
serviços e/ou
Dept. ou
secretaria
responsável
pelo serviço

Anual

Secretaria,
Setor ou
Especificar o percentual das ações que estão sendo implementados Departamento
as etapas e ações previstas para o município
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Anual

Secretaria,
Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Concessionária
prestadora de
SRS 001,
serviços e/ou
RE001,
Dept. ou
IBGE
secretaria
(POP_TOT)
responsável
pelo serviço

Secretaria,
Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Concessionária
prestadora de
serviços e/ou
Dept. ou
secretaria
responsável
pelo serviço

MASSA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADO ADEQUADAMENTE

%

Responsável
pela geração/
divulgação

Anual

GERAÇÃO PER CAPITA X POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO

NÚMERO DE VEÍCULOS DE COLETA ADEQUADOS
NÚMERO TOTAL DE VEÍCULOS DE COLETA

x 100

x 100

-

RE002,
RE003
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Indicador

Objetivo

SRS 006

Programa de
Educação
ambiental

Avaliar o
percentual de
implementação
das ações do
programa de
educação
ambiental

SRS 011

Taxa de
paralisação dos
serviços de
varrição

Avaliar o nível
de paralisação
dos serviços de
varrição

SRS 012

Taxa de
paralisação dos
serviços de
coleta

Avaliar o nível
de paralisação
dos serviços de
coleta

SRS 013

Taxa de
paralisação dos
serviços de
transporte

Avaliar o nível
de paralisação
dos serviços de
transporte

Unidade

%

Periodicidade
de cálculo

Anual

Intervalo
de
validade

Anual

Anual
%

%

%

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Responsável
pela geração/
divulgação

Fórmula e Variáveis

Secretaria,
Setor ou
Especificar o percentual das ações que estão sendo implementados Departamento
as etapas e ações previstas para o município
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

NÚMERO DE DIAS COM SERVIÇO DE VARRIÇÃO PARALISADO
NÚMERO DE DIAS TOTAIS DO SERVIÇO DE
VARRIÇÃO PREVISTO ANUALMENTE

NÚMERO DE DIAS COM SERVIÇO DE
COLETA PARALISADO
NÚMERO DE DIAS TOTAIS DO SERVIÇO DE
COLETA PREVISTO ANUALMENTE

NÚMERO DE DIAS COM SERVIÇO DE
TRANSPORTE PARALISADO
NÚMERO DE DIAS TOTAIS DO SERVIÇO DE
TRANSPORTE PREVISTO ANUALMENTE

x 100

Secretaria,
Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

x 100

Secretaria,
Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

x 100

Secretaria,
Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Fonte de
Dados
Concessionária
prestadora de
serviços e/ou
Dept. ou
secretaria
responsável
pelo serviço
Concessionária
prestadora de
serviços e/ou
Dept. ou
secretaria
responsável
pelo serviço
Concessionária
prestadora de
serviços e/ou
Dept. ou
secretaria
responsável
pelo serviço
Concessionária
prestadora de
serviços e/ou
Dept. ou
secretaria
responsável
pelo serviço

Referência

-

RE004,
RE007

RE005,
RE008

RE006,
RE009
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Tabela 31 – Indicadores para o Setor de Manejo de Resíduos Sólidos na Zona Urbana

Cód.

Indicador

Objetivo

IN030

Taxa de
cobertura do
serviço de
coleta seletiva
porta-a-porta
em relação à
população
urbana do
município

Avaliar a
cobertura
populacional do
sistema de coleta
seletiva na zona
urbana

IN021

Massa
Avaliar a
coletada (rdo +
rpu) per capita quantidade média
kg/hab/dia
per capita de
em relação à
RSU coletado
população
urbana

Geração de
resíduos
SR007
sólidos na zona
urbana

Avaliar o nível
de geração de
resíduos sólidos
na zona urbana

Nível de coleta
dos resíduos
sólidos na zona
urbana

Avaliar o
percentual da
população que
tem serviço de
coleta regular na
zona urbana

SRS
008

Unidade

Periodicidade
de cálculo

Intervalo
de
validade

Responsável
pela geração/
divulgação

Fórmula e Variáveis

POPULAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO ATENDIDA

%

Kg/hab.dia

%

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

COM A COLETA SELETIVA PORTA APORTA
POPULAÇÃO URBANA DO MUNICIPIO

x 100

QUANTIDADE DE RDO E RPU COLETADA PELO AGENTE PÚBLICO+
QUANTIDADE DE RDO E RPU COLETADA
PELOS AGENTES PRIVADOS+QUANTIDADE RECOLHIDA
DE RDO E RPU COLETADA POR OUTROS AGENTEX EXECUTORES+
QUANTIDADE RECOLHIDA NA COLETA SELETIVA
EXECUTADA POR ASSOCIAÇÕES OU COOPERATIVAS DE CATADORES
1000
COM PARCERIA/APOIO DA PREFEITURA?
X
POPULAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO
365

POPULAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO X GERAÇÃO
PER CAPITA DO MUNICÍPIO

POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA NO MUNICÍPIO
,ABRANGENDO O DISTRITO−SEDE E LOCALIDADES
X 100
POPULAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO

Fonte de
Dados

Referência

Secretaria,
Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Concessionária
prestadora de
SNIS
serviços e/ou
(CS050),
Dept. ou
IBGE
secretaria
(POP_URB)
responsável
pelo serviço

Secretaria,
Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Concessionária
SNIS
prestadora de
(CO116,
serviços e/ou
CO117,
Dept. ou
CO142,
secretaria
CS048),
responsável
IBGE
pelo serviço (POP_URB)

Secretaria,
Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Concessionária
prestadora de
serviços e/ou
SRS 001,
Dept. ou
IBGE
secretaria
(POP_URB)
responsável
pelo serviço

Secretaria,
Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Concessionária
prestadora de
SNIS
serviços e/ou
(CO050),
Dept. ou
IBGE
secretaria
(POP_URB)
responsável
pelo serviço
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Tabela 32 – Indicadores para o Setor de Manejo de Resíduos Sólidos na Zona Rural

Cód.

Indicador

Objetivo

SR009

Geração de
resíduos
sólidos na
zona rural

Avaliar o nível
de geração de
resíduos sólidos
na zona rura

SRS
010

Nível de
coleta dos
resíduos
sólidos na
zona rural

Avaliar o
percentual da
população que
tem serviço de
coleta regular na
zona rural

Unidade

Kg/hab.dia

%

Periodicidade
de cálculo

Anual

Anual

Intervalo
de
validade

Anual

Anual

Fórmula e Variáveis

Responsável
pela geração/
divulgação

(POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO −
POPULAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO) X GERAÇÃO PER
CAPITA DO MUNICÍPIO

Secretaria,
Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO ATENDIDA
COM SERVIÇO DE COLETA DE RDO
POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO
−POPULAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO

X 100

Fonte de
Dados

Concessionária
prestadora de
serviços e/ou
Dept. ou
secretaria
responsável
pelo serviço
Concessionária
Secretaria,
prestadora de
Setor ou
serviços e/ou
Departamento
Dept. ou
indicado pelo
secretaria
Conselho de
responsável
Saneamento
pelo serviço

Referência

SRS 001,
IBGE
(POP_URB,
POP_TOT)

SNIS
(CO147),
IBGE
(POP_URB,
POP_URB)
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1.2.1.4 Indicadores para o Setor de Drenagem e manejo de Águas Pluviais
Tabela 33 - Indicadores para o Setor de Drenagem e manejo de Águas Pluviais na Zona Urbana

Cód.

Indicador

IN020

Taxa de
Cobertura de
Pavimentação e
Meio-Fio na
Área Urbana do
Município

Avaliar o
percentual de vias
pavimentadas no
município

IN021

Taxa de
Cobertura do
Sistema de
Macrodrenagem
na Área Urbana
do Município

Avaliar o
percentual de vias
com canais
subterrâneos no
município

SDR
001

Existência de
Cadastro de
informações
técnicas do
sistema de
drenagem

Avaliar a
existência de
banco de dados
sobre todo o
sistema de
drenagem e
manejo das águas
pluviais

SDR
002

Objetivo

Existência Plano
Avaliar a
Diretor de
existência de Plano
Drenagem e
Diretor de
Manejo das
drenagem e
Águas Pluviais
manejo das águas
Urbanas no
pluviais
município

Unidade

%

%

-

%

Periodicidade
de cálculo

Anual

Anual

Anual

Anual

Intervalo
de
validade

Anual

Anual

Anual

Anual

Responsável
pela geração/
divulgação

Fórmula e Variáveis

EXTENSÃO TOTAL DE VIAS PÚBLICAS URBANAS COM
PAVIMENTO E MEIO−FIO (OU SEMELHANTE)
EXTENSÃO TOTAL DE VIAS PÚBLICAS
URBANAS DO MUNICÍPIO

X 100

EXTENSÃO TOTAL DE VIAS PÚBLICAS URBANAS
COM REDES OU CANAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS SUBTERRÂNEOS
EXTENSÃO TOTAL DE VIAS PÚBLICAS
URBANAS DO MUNICÍPIO

Existe = 1
Não existe = 0

Existe = 1
Não existe = 0

X 100

Fonte de
Dados

Concessionária
prestadora de
serviços e/ou
Dept. ou
secretaria
responsável
pelo serviço
Concessionária
Secretaria,
prestadora de
Setor ou
serviços e/ou
Departamento
Dept. ou
indicado pelo
secretaria
Conselho de
responsável
Saneamento
pelo serviço
Secretaria,
Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Referência

SNIS
(IE017,
IE019)

SNIS
(IE017,
IE024)

Secretaria,
Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Concessionária
prestadora de
serviços e/ou
Dept. ou
secretaria
responsável
pelo serviço

SNIS
(IE012)

Secretaria,
Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Concessionária
prestadora de
serviços e/ou
Dept. ou
secretaria
responsável
pelo serviço

SNIS
(IE001)
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Cód.

Indicador

Objetivo

SDR
003

Existência
serviço de
dragagem ou
desassoreamento
dos cursos
d'água naturais
perenes em áreas
urbanas

Avaliar se existe
serviço regular de
dragagem ou
desassoreamento
dos cursos d’água
que se encontram
na área urbana
total do município
Avaliar a
eficiência das
medidas para
solucionar
problemas de
alagamento nas
áreas na zona
urbana
identificadas
deficientes em
relação à
drenagem

SDR
004

Incidência de
pontos de
alagamento na
zona urbana

Unidade

-

%

Periodicidade
de cálculo

Anual

Anual

Intervalo
de
validade

Anual

Anual

Fórmula e Variáveis

Responsável
pela geração/
divulgação

Fonte de
Dados

Referência

Existe = 1
Não existe = 0

Secretaria,
Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Concessionária
prestadora de
serviços e/ou
Dept. ou
secretaria
responsável
pelo serviço

SNIS
(IE041)

Secretaria,
Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Concessionária
prestadora de
serviços e/ou
Dept. ou
secretaria
responsável
pelo serviço

DR001,
DR002

NÚMERO DE PONTOS DE ALAGAMENTO OCORRIDOS
NA ZONA URBANA
X
NÚMERO DE PONTOS SUSCEPTÍVEIS A
ALAGAMENTOS REGISTRADOS
NA ZONA URBANA

100
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Tabela 34 - Indicadores para o Setor de Drenagem e manejo de Águas Pluviais na Zona Rural

Cód.

SDR
005

SDR
006

Indicador

Incidência de
pontos de
alagamento na
zona rural

Pavimentação
de pontos de
acesso críticos

Objetivo
Avaliar a
eficiência das
medidas para
solucionar
problemas de
alagamento nas
áreas da zona rural
identificadas
deficientes em
relação à
drenagem
Avaliar o nível de
acessibilidade de
serviço, em
relação à
pavimentação de
pontos críticos
para a zona rural

Unidade

%

%

Periodicidade
de cálculo

Anual

Anual

Intervalo
de
validade

Anual

Anual

Fórmula e Variáveis

NÚMERO DE PONTOS DE ALAGAMENTO OCORRIDOS
NA ZONA RURAL
X
NÚMERO DE PONTOS SUSCEPTÍVEIS A
ALAGAMENTOS REGISTRADOS
NA ZONA RURAL

NÚMERO DE PONTOS DE ACESSO
CRÍTICOS PAVIMENTADOS NA ZONA RURAL
NÚMERO DE PONTOS DE ACESSO CRÍTICOS
REGISTRADOSNA ZONA RURAL

100

X 100

Responsável
pela geração/
divulgação

Fonte de
Dados

Referência

Secretaria,
Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Concessionária
prestadora de
serviços e/ou
Dept. ou
secretaria
responsável
pelo serviço

DR003,
DR004

Secretaria,
Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Concessionária
prestadora de
serviços e/ou
Dept. ou
secretaria
responsável
pelo serviço

DR005,
DR006
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1.2.1.5 Indicadores para o Setor de Político Institucional
Tabela 35 - Indicadores para o Setor de Político Institucional

Código

IPI 001

Indicador

Unidade

Avaliar a existência
Existência da Lei de Lei Orgânica em
Orgânica
conformidade com as
Legislações

IPI 002

Existência de
Código
Sanitário

IPI 003

Existência da
Política
Municipal de
Saneamento
Básico

IPI 004

Objetivo

Existência de
Plano Diretor

Avaliar a existência
de Código Sanitário
em conformidade
com as Legislações

Avaliar a existência
de Código Sanitário
em conformidade
com as Legislações

Avaliar a existência
de Plano Diretor em
conformidade com as
Legislações

-

-

-

-

Periodicidade
de cálculo

-

-

-

-

Intervalo
de validade

Fórmula e Variáveis

Responsável pela
divulgação/geração

Fonte de Dados

Anual

Existe em conformidade com a legislação = 1
Existe, em não conformidade/Não existe = 0

Secretaria, Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Órgãos municipais

Anual

Existe em conformidade com a legislação = 1
Existe, em não conformidade/Não existe = 0

Secretaria, Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Órgãos municipais

Anual

Existe em conformidade com a legislação = 1
Existe, em não conformidade/Não existe = 0

Secretaria, Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Órgãos municipais

Anual

Existe em conformidade com a legislação = 1
Existe, em não conformidade/Não existe = 0

Secretaria, Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Órgãos municipais
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Indicador

Objetivo

IPI 005

Avaliar a existência
de Código do Meio
Existência de
Ambiente em
Código do Meio
conformidade com as
Ambiente
Legislações

IPI 006

Avaliar a existência
Existência de Lei de Lei de Uso e
Ocupação do Solo
de Uso e
em conformidade
Ocupação do
com as Legislações
Solo

IPI 007

Avaliar a existência
de Lei de
Existência de Lei
Saneamento em
de
conformidade com as
Saneamento
Legislações

IPI 008

Avaliar a existência
de
Lei de criação dos
Existência de Lei
distritos e
de criação dos
comunidades
em
distritos e
comunidades conformidade com as
Legislações

IPI 009

Avaliar a existência
de Código de
Obras em
Existência de
Código de Obras conformidade com as
Legislações

Unidade

-

-

-

-

-

Periodicidade
de cálculo

-

-

-

-

-

Intervalo
de validade

Fórmula e Variáveis

Responsável pela
divulgação/geração

Fonte de Dados

Anual

Existe em conformidade com a legislação = 1
Existe, em não conformidade/Não existe = 0

Secretaria, Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Órgãos municipais

Anual

Existe em conformidade com a legislação = 1
Existe, em não conformidade/Não existe = 0

Secretaria, Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Órgãos municipais

Anual

Existe em conformidade com a legislação = 1
Existe, em não conformidade/Não existe = 0

Secretaria, Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Órgãos municipais

Anual

Existe em conformidade com a legislação = 1
Existe, em não conformidade/Não existe = 0

Secretaria, Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Órgãos municipais

Existe em conformidade com a legislação = 1
Existe, em não conformidade/Não existe = 0

Secretaria, Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Órgãos municipais

Anual
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Indicador

Objetivo

Avaliar a existência
de Lei de
Existência de Lei
Parcelamento do
de Parcelamento
Solo Urbano em
do Solo Urbano
conformidade com as
Legislações
Avaliar a existência
de Lei Tributária em
Existência de Conformidade com as
Lei Tributária
Legislações

Unidade

-

-

Periodicidade
de cálculo

-

-

Intervalo
de validade

Fórmula e Variáveis

Responsável pela
divulgação/geração

Fonte de Dados

Anual

Existe em conformidade com a legislação = 1
Existe, em não conformidade/Não existe = 0

Secretaria, Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Órgãos municipais

Anual

Existe em conformidade com a legislação = 1
Existe, em não conformidade/Não existe = 0

Secretaria, Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Órgãos municipais

49

PMSB

1.3

RELATÓRIO DE INDICADORES

INDICADORES DE PERCEPÇÃO SOCIAL DO SANEAMENTO BÁSICO
A percepção da sociedade quanto aos serviços prestados e condições do saneamento

básico em suas residências, vizinhança, áreas de convívio e trabalho é de fundamental
importância para o acompanhamento do PMSB e seus programas propostos pelos gestores
responsáveis, servindo de fonte de informações de relevante expressão para avaliação do
desenvolvimento do saneamento básico municipal e principalmente avaliar o grau de satisfação
da sociedade com as políticas públicos e para com a prestação dos serviços de saneamento
básico.
Dessa maneira, o que se propõe é a realização periódica da Pesquisa de Percepção do
Saneamento Básico no município. Dessa forma, além de refazer este importante diagnóstico, é
promovida e ratificada esta forma de participação e controle social do processo, neste caso, póselaboração do plano.
A realização dessa investigação será de responsabilidade da Secretaria de Saúde, sendo
aplicado na forma de questionário (ANEXO I) pelos Agentes Municipais de Saúde visto que
esses já realizam visitam periódicas às famílias do município, o que possibilita conhecer a
situação em que as mesmas se encontram, além de descartar a contratação de novos
funcionários, logo, sem haver gastos para a prefeitura e esse levantamento ocorrerá anualmente.
Com o levantamento dessas informações será possível sistematizar os dados por meio
da tabulação das informações coletadas e incorporadas ao banco de dados para
acompanhamento periódico da sua evolução, possibilitando visualizar as proporções de cada
questionamento no município.
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INDICADORES DE AGRAVOS RELACIONADOS AO SANEAMENTO
Por meio das informações presentes no DATASUS o município poderá ter acesso

aos dados relativos as Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado
(DRSAI) e então alimentar o próprio sistema de informações municipal em saneamento básico,
gerando informações sobre o número de internações possibilitando a elaboração de
indicadores e gráficos que permitam uma análise histórica indicando tendências.
Tabela 36 - Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado
Doenças
Amebíase
Ascaridíase
Cólera
Doenças diarreicas agudas
Disenteria bacilar
Dengue
Malária
Filariose
Febre amarela
Febre tifoide
Giardíase
Helmintose
Hepatite A
Leptospirose
Esquistossomose
Salmonelose

A seguir serão apresentadas todas as informações que devem ser obtidas para o cálculo dos
indicadores relativos aos agravos relacionados ao saneamento no município.


Informações sobre Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado

Tabela 37 - Glossário de Informações sobre Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental
Inadequado
CÓDIGO

NOME

UNIDADE

DRS 001

NÚMERO DE CASOS DE AMEBÍASE

Unidade

DRS 002

NÚMERO DE CASOS DE ASCARIDÍASE

Unidade

DRS 003

NÚMERO DE CASOS DE CÓLERA

Unidade
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CÓDIGO

NOME

UNIDADE

DRS 004

NÚMERO DE CASOS DE DOENÇAS DIARREICAS AGUDAS

Unidade

DRS 005

NÚMERO DE CASOS DE DISENTERIA BACILAR

Unidade

DRS 006

NÚMERO DE CASOS DE DENGUE

Unidade

DRS 007

NÚMERO DE CASOS DE MALÁRIA

Unidade

DRS 008

NÚMERO DE CASOS DE FILARIOSE

Unidade

DRS 009

NÚMERO DE CASOS DE FEBRE AMARELA

Unidade

DRS 010

NÚMERO DE CASOS DE FEBRE TIFOIDE

Unidade

DRS 011

NÚMERO DE CASOS DE GIARDÍASE

Unidade

DRS 012

NÚMERO DE CASOS DE HELMINTOSE

Unidade

DRS 013

NÚMERO DE CASOS DE HEPATITE A

Unidade

DRS 014

NÚMERO DE CASOS DE LEPTOSPIROSE

Unidade

DRS 015

NÚMERO DE CASOS DE ESQUISTOSSOMOSE

Unidade

DRS 016

NÚMERO DE CASOS DE SALMONELOSE

Unidade

A seguir serão apresentadas todas as informações que devem ser obtidas para o cálculo dos
indicadores relativos aos agravos relacionados ao saneamento no município.


Indicadores de agravos relacionados ao saneamento
Tabela 38 - Glossário de Indicadores de agravos relacionados ao saneamento

CÓDIGO

NOME

UNIDADE

IND 001

PREVALÊNCIA DE CASOS DE AMEBÍASE

%

IND 002

PREVALÊNCIA DE CASOS DE ASCARIDÍASE

%

IND 003

PREVALÊNCIA DE CASOS DE CÓLERA

%

IND 005

PREVALÊNCIA DE CASOS DE DOENÇAS DIARREICAS
AGUDAS
PREVALÊNCIA DE CASOS DE DISENTERIA BACILAR

IND 006

PREVALÊNCIA DE CASOS DE DENGUE

%

IND 007

PREVALÊNCIA DE CASOS DE MALÁRIA

%

IND 008

PREVALÊNCIA DE CASOS DE FILARIOSE

%

IND 009

PREVALÊNCIA DE CASOS DE FEBRE AMARELA

%

IND 010

PREVALÊNCIA DE CASOS DE FEBRE PARATIFOIDE

%

IND 011

PREVALÊNCIA DE CASOS DE FEBRE TIFOIDE

%

IND 012

PREVALÊNCIA DE CASOS DE GIARDÍASE

%

IND 013

PREVALÊNCIA DE CASOS DE HELMINTOSE

%

IND 014

PREVALÊNCIA DE CASOS DE HEPATITE A

%

IND 015

PREVALÊNCIA DE CASOS DE LEPTOSPIROSE

%

IND 004

%
%
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NOME

UNIDADE

IND 016

PREVALÊNCIA DE CASOS DE ESQUISTOSSOMOSE

%

IND 017

PREVALÊNCIA DE CASOS DE SALMONELOSE

%
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1.4.1.1 Indicadores de agravos relacionados ao saneamento
Tabela 39 - Indicadores de agravos relacionados ao saneamento

Cód.

Indicador

IND
001

Prevalência de
casos de
Amebíase

IND
002

Prevalência de
casos de
Ascaridíase

IND
003

IND
004

Objetivo
Avaliar o
percentual da
população doente
por Amebíase no
último ano no
município
Avaliar o
percentual da
população doente
por Ascaridíase no
último ano no
município

Prevalência de
casos de Cólera

Avaliar o
percentual da
população doente
por Cólera no
último ano no
município

Prevalência de
casos de Doenças
diarreicas
agudas

Avaliar o
percentual da
população doente
por Doenças
diarreicas agudas
no último ano no
município

Unidade

Periodicidade
de cálculo

Intervalo
de
validade

%

Anual

Anual

%

Anual

Anual

%

%

Anual

Anual

Anual

Anual

Responsável
pela geração/
divulgação

Fórmula e Variáveis

NÚMERO DE CASOS DE AMEBÍASE

X 100
POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO

NÚMERO DE CASOS DE ASCARIDÍASE
POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO

NÚMERO DE CASOS DE CÓLERA
POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO

X 100

X 100

NÚMERO DE CASOS DE DOENÇAS
DIARREICAS AGUDAS
POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO

X 100

Secretaria,
Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento
Secretaria,
Setor
ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Fonte de
Dados

Referência

DATASUS, DRS 001,
Secretaria de
IBGE
Saúde
(POP_TOT)

DATASUS, DRS 002,
Secretaria de
IBGE
Saúde
(POP_TOT)

Secretaria,
Setor
ou
DATASUS, DRS 003,
Departamento
Secretaria de
IBGE
indicado pelo
Saúde
(POP_TOT)
Conselho de
Saneamento
Secretaria,
Setor ou
DATASUS, DRS 004,
Departamento
Secretaria de
IBGE
indicado pelo
Saúde
(POP_TOT)
Conselho de
Saneamento
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Cód.

Indicador

Objetivo

IND
005

Prevalência de
casos de
Disenteria
bacilar

Avaliar o
percentual da
população doente
por Disenteria
bacilar no último
ano no município

Prevalência de
casos de Dengue

Avaliar o
percentual da
população doente
por Dengue no
último ano no
município

Prevalência de
casos de Malária

Avaliar o
percentual da
população doente
por Malária no
último ano no
município

Prevalência de
casos de Filariose

Avaliar o
percentual da
população doente
por Filariose no
último ano no
município

IND
006

IND
007

IND
008

Unidade

%

Periodicidade
de cálculo

Anual

Intervalo
de
validade

Anual

NÚMERO DE CASOS DE DISENTERIA BACILAR
POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO

NÚMERO DE CASOS DE DENGUE

%

Anual

Anual

POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO

NÚMERO DE CASOS DE MALÁRIA

%

Anual

Anual

POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO

NÚMERO DE CASOS DE FILARIOSE

%

Anual

Anual

Responsável
pela geração/
divulgação

Fórmula e Variáveis

POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO

X 100

X 100

X 100

X 100

Fonte de
Dados

Referência

Secretaria,
Setor ou
DATASUS, DRS 005,
Departamento
Secretaria de
IBGE
indicado pelo
Saúde
(POP_TOT)
Conselho de
Saneamento
Secretaria,
Setor ou
DATASUS, DRS 006,
Departamento
Secretaria de
IBGE
indicado pelo
Saúde
(POP_TOT)
Conselho de
Saneamento
Secretaria,
Setor ou
DATASUS, DRS 007,
Departamento
Secretaria de
IBGE
indicado pelo
Saúde
(POP_TOT)
Conselho de
Saneamento
Secretaria,
Setor ou
DATASUS, DRS 008,
Departamento
Secretaria de
IBGE
indicado pelo
Saúde
(POP_TOT)
Conselho de
Saneamento
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Cód.

IND
009

IND
010

IND
011

IND
012

RELATÓRIO DE INDICADORES

Indicador

Objetivo

Prevalência de
casos de Febre
amarela

Avaliar o
percentual da
população doente
por Febre amarela
no último ano no
município

Prevalência de
casos de Febre
tifoide

Avaliar o
percentual da
população doente
por Febre tifoide
no último ano no
município

Prevalência de
casos de
Giardíase

Avaliar o
percentual da
população doente
por Giardíase no
último ano no
município

Prevalência de
casos de
Helmintose

Avaliar o
percentual da
população doente
por Helmintose no
último ano no
município

Unidade

Periodicidade
de cálculo

Intervalo
de
validade

Responsável
pela geração/
divulgação

Fórmula e Variáveis

NÚMERO DE CASOS DE FEBRE AMARELA

%

Anual

Anual

POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO

X 100

NÚMERO DE CASOS DE FEBRE TIFOIDE

%

%

%

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO

NÚMERO DE CASOS DE GIARDÍASE
POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO

NÚMERO DE CASOS DE HELMINTOSE
POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO

X 100

X 100

X 100

Fonte de
Dados

Referência

Secretaria,
Setor ou
DATASUS, DRS 009,
Departamento
Secretaria de
IBGE
indicado pelo
Saúde
(POP_TOT)
Conselho de
Saneamento
Secretaria,
Setor ou
DATASUS, DRS 010,
Departamento
Secretaria de
IBGE
indicado pelo
Saúde
(POP_TOT)
Conselho de
Saneamento
Secretaria,
Setor ou
DATASUS, DRS 011,
Departamento
Secretaria de
IBGE
indicado pelo
Saúde
(POP_TOT)
Conselho de
Saneamento
Secretaria,
Setor ou
DATASUS, DRS 012,
Departamento
Secretaria de
IBGE
indicado pelo
Saúde
(POP_TOT)
Conselho de
Saneamento
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Cód.

IND
013

IND
014

IND
015

IND
016

RELATÓRIO DE INDICADORES

Indicador

Objetivo

Prevalência de
casos de Hepatite
A

Avaliar o
percentual da
população doente
por Hepatite A no
último ano no
município

Prevalência de
casos de
Leptospirose

Avaliar o
percentual da
população doente
por Leptospirose
no último ano no
município

Prevalência de
casos de
Esquistossomose

Avaliar o
percentual da
população doente
por
Esquistossomose
no último ano no
município

Prevalência de
casos de
Salmonelose

Avaliar o
percentual da
população doente
por Salmonelose
no último ano no
município

Unidade

%

Periodicidade
de cálculo

Anual

Intervalo
de
validade

Anual

Responsável
pela geração/
divulgação

Fórmula e Variáveis

NÚMERO DE CASOS DE HEPATITE A
POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO

%

Anual

Anual

POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO

X 100

NÚMERO DE CASOS DE ESQUISTOSSOMOSE

%

Anual

Anual

POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO

X

100

%

Anual

Anual

NÚMERO DE CASOS DE SALMONELOSE
POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO

Referência

Secretaria,
Setor ou
DATASUS, DRS 013,
Departamento
Secretaria de
IBGE
indicado pelo
Saúde
(POP_TOT)
Conselho de
Saneamento

X 100

NÚMERO DE CASOS DE LEPTOSPIROSE

Fonte de
Dados

X 100

Secretaria,
Setor ou
DATASUS, DRS 014,
Departamento
Secretaria de
IBGE
indicado pelo
Saúde
(POP_TOT)
Conselho de
Saneamento
Secretaria,
Setor ou
DATASUS, DRS 015,
Departamento
Secretaria de
IBGE
indicado pelo
Saúde
(POP_TOT)
Conselho de
Saneamento
Secretaria,
Setor ou
DATASUS, DRS 016,
Departamento
Secretaria de
IBGE
indicado pelo
Saúde
(POP_TOT)
Conselho de
Saneamento
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ANEXO I
QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO SOCIAL DE SANEAMENTO BÁSICO
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QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO SOCIAL DE SANEAMENTO BÁSICO
1. INFORMAÇÕES DA FAMÍLIA
Nome:

2. INFORMAÇÕES DA LOCALIDADE
Rua:

Nº de moradores na residência:

Bairro/Localidade:

3. SITUAÇÃO DA MORADIA/POSSE DO TERRENO
( ) Própria
( ) Alugada
( ) Cedida
( ) Outra:
( ) Financiada
( ) Arrendada ( ) Ocupada

4. LIXO (RESÍDUOS SÓLIDOS)
4.1. Há problemas com a coleta dos resíduos sólidos?
Se sim, quais os tipos de problema?
( ) Ausência de coleta de lixo
( ) Sim
( ) Frequência inadequada da coleta
( ) Não
( ) Ausência de coleta seletiva
( ) Outros:
4.2. Há problemas com a disposição dos resíduos sólidos para a coleta pública (lixeiras)?
Se sim, quais os tipos de problema?
( ) Ausência de lixeiras públicas
( ) Sim
( ) Frequência inadequada da coleta
( ) Não
( ) Poucas lixeiras públicas
( ) Outros:
4.3. Há problemas com a limpeza urbana?
Se sim, quais os tipos de problema?
( ) Sim
( ) Ausência de limpeza urbana
( ) Frequência inadequada da coleta
( ) Não
( ) Outros:
4.4. Nota para o sistema de coleta de lixo (de 1 a 10):
4.5. Sugestões ou reclamações relativas ao sistema de resíduos sólidos:
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5. ABASTECIMENTO DE ÁGUA
5.1. Tipo de abastecimento de água (Utiliza a água de onde?)
( ) Rede pública ou poço comunitário Se utiliza poço comunitário, qual o poço que abastece a
residência?
( ) Fonte ou nascente ou vertente
( ) Poço próprio
( ) Outro:
5.2. Se poço próprio ou vertente, possui tratamento coletivo?
Se sim, qual o tipo de tratamento?
( ) Adição de cloro
( ) Sim
( ) Filtração
( ) Não
( ) Adição de cloro mais filtração
( ) Outros:
5.3. Possui caixa d’água?
( ) Sim
( ) Não
5.4. Há problemas no abastecimento de água?
Se sim, quais os tipos de problemas?
( ) Ausência de rede de abastecimento de água
( ) Baixa pressão
( ) Alta pressão
( ) Sim
( ) Falta de água frequente
( ) Não
( ) Água com gosto
( ) Água com cor
( ) Ocorrência de doenças oriundas da água: diarreia...
( ) Outros:
5.5. Nota para o sistema de abastecimento de água (de 1 a 10):
5.6. Sugestões ou reclamações relativas ao sistema de abastecimento de água:

6. ESGOTAMENTO SANITÁRIO
6.1. Tipo de sistema de esgotamento sanitário
( ) Rede de esgoto
( ) Fossa séptica
( ) Não sabe
( ) Direto na rede pluvial
( ) Fossa rudimentar
( ) Fossa séptica, filtro e sumidouro
( ) Fossa séptica, filtro e rede pluvial
( ) Fossa séptica e rede pluvial
( ) Outro:
( ) Direto no rio ou sanga
6.2. Há problemas relacionados ao sistema de esgotamento sanitário?
Se sim, quais os tipos de problemas?
( ) Mau cheiro
( ) Sim
( ) Entupimento e transbordamento de fossas
( ) Insetos
( ) Não
( ) Ausência de rede coletora de esgoto
( ) Outros:
6.3. Nota para o sistema de esgotamento sanitário (de 1 a 10):
6.4. Sugestões ou reclamações relativas ao sistema de esgotamento sanitário:
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7. DRENAGEM DAS ÁGUAS DAS CHUVAS
7.1. Há problemas relacionados à drenagem das águas pluviais?
Se sim, quais os tipos de problemas?
( ) Mau cheiro
( ) Entupimento e transbordamento
( ) Sim
( ) Alagamento na rua:
( ) Não
( ) Ausência de sistema de drenagem urbana
( ) Alagamentos e enchentes em cursos d’água
( ) Outros:
7.2. Há problemas de erosão na propriedade ou próximo a ela?
( ) Sim
( ) Não
Se sim, indicar o locar:
7.3. Há problemas de erosão ou acumulo de barro na sua propriedade devido a drenagem das águas
das chuvas de estradas/vias pública?
( ) Sim
( ) Não
Se sim, indicar o locar:
7.4. Nota para o sistema de esgotamento sanitário (de 1 a 10):
7.5. Sugestões ou reclamações relativas ao sistema de esgotamento sanitário:

8. RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES GERAIS
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APRESENTAÇÃO
Dando continuidade à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e
complementando o Relatório de Indicadores, foi desenvolvido o Sistema de
Informações, uma exigência legal, definida no inciso VI, art. 9º da Lei 11.445/2007,
representa uma ferramenta importante para a gestão do saneamento no município.
O Sistema de Informações deve ser composto por indicadores de fácil obtenção,
apuração e compreensão, confiáveis do ponto de vista do seu conteúdo e fontes. Devem,
ainda, ser capazes de medir os objetivos e as metas, a partir dos princípios estabelecidos
no Plano e contemplar os critérios analíticos da eficácia, eficiência e efetividade da
prestação dos serviços de saneamento básico.
O Município manterá, ainda, o Sistema de Informações atualizado com base nos
dados obtidos a partir da coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de dados
sobre abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza pública e manejo dos
resíduos sólidos e drenagem e manejos das águas pluviais.
É importante destacar que uma das principais preocupações durante a elaboração e
execução de um Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) é a de viabilizar o
acesso à informação, portanto o sistema é instalado desde as atividades iniciais da
elaboração do PMSB no município, para que já seja integrado na gestão da informação.
O sistema tem como finalidade permitir ao município dispor de informações que
possibilite o planejamento, monitoramento e controle sobre as informações relacionadas
ao saneamento, e posteriormente, seja capaz de elaborar relatórios sobre a situação dos
serviços, auxiliando no desenvolvimento de estudos e projetos do município.
Para a construção do Sistema de Informações foram utilizados os indicadores
estabelecidos no Produto H, adicionado do sistema de cadastro do município.
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SISTEMA

DE

INFORMAÇÕES

DO

PLANO

MUNICIPAL

DE

SANEAMENTO BÁSICO
O Sistema de Informações como já mencionado, é composto pelas informações
e indicadores do Produto H, desenvolvido de forma articulada com o Sistema Nacional
de Informações em Saneamento (SNIS), cujas informações e os indicadores dos anos
anteriores a elaboração do PMSB do SNIS foram utilizadas para validação do sistema.
O sistema é estruturado em um arquivo .xls do Microsoft Office, apresentando
a interface inicial na Figura 1, com a estrutura de cada planilha tanto para as
informações quanto para os indicadores, e necessita de requisitos mínimos para
instalação e operação dependendo da versão do Microsoft Office instalado, como
observados na Tabela 1.
Figura 1 – Interface inicial do sistema municipal de informações sobre saneamento básico
Versão

Tabela 1 – Requisitos mínimos para operação do sistema
REQUISITOS

OFFICE 2010

VERSÃO
OFFICE 2013

Processador

Processador de 500 MHz

Processador x86 bits ou x64 bits
de 1 GHz (gigahertz) ou mais
rápido com SSE2

Memória

256 MB de Memória RAM

1 GB de RAM (32 bits);
2 GB de RAM (64 bits)

OFFICE 2016
Processador de x86 bits ou
x64 bits de 1 gigahertz
(GHz) ou mais rápido, com
conjunto de instruções
SSE2
2 GB de RAM
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REQUISITOS
Disco rígido
Monitor

Sistema
operacional

OFFICE 2010
3.0 GB de espaço disponível
em disco
Resolução de tela de
1024x768
Windows 7 (32-bit ou 64bit)
Windows Vista® com
Service Pack (SP) 1+ (32bits ou 64-bits)
Windows XP com Service
Pack (SP) 3+ (32-bits)
Windows Server 2003 com
Service Pac (SP) 2 e
MSXML 6.0 (somente
Office de 32 bits);
Windows Server 2008 ou
sistema operacional de 32 ou
64 bits posterior.

VERSÃO
OFFICE 2013
3 GB de espaço disponível em
disco
Resolução de tela de 1366 x 768

Windows 7, Windows 8,
Windows Server 2008 R2 ou
Windows Server 2012

OFFICE 2016
3 GB de espaço disponível
em disco
Resolução de tela de 1.024
x 768

Windows 10, Windows
8.1, Windows 8, Windows
7 Service Pack 1,
Windows Server 2016,
Windows Server 2012 R2,
Windows Server 2012 ou
Windows Server 2008 R2

O sistema é composto por planilhas relacionadas ao cadastro do município, às
informações e aos indicadores referentes a cada componente do saneamento, sendo eles:
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos
resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais; além de indicadores
relacionados ao agravo do saneamento e políticos institucionais.
Ao selecionar a caixa referente as informações ou indicadores do eixo o qual se
deseja inserir informações ou verificar as informações ou os indicadores, conforme
exposto na Figura 1, o usuário é direcionado a planilha correspondente ou caso deseje,
pode clicar diretamente na aba da planilha que queira acessar. A alteração ou exclusão
dessas planilhas poderá implicar em perdas dos dados, devendo ser salvo em um local
seguro do computador e realizado backup periodicamente.
O primeiro passo é a realização do cadastro do município. Na planilha
relacionada ao cadastro, serão preenchidos os dados básicos do nome do município,
como observados na Figura 2. No município o responsável pela geração e divulgação
dos indicadores do Produto H, bem como do Sistema de Informações Municipal do
Produto I é o Sr. Marcos Antônio Nunes da Silva, da Secretaria de Meio Ambiente da
Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso.
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Figura 2 – Planilha de cadastro do município no sistema

Após o cadastro, é necessário o preenchimento das informações de cada eixo,
para que em seguida os indicadores possam ser calculados. As planilhas seguintes com
a denominação Pesquisa são relacionadas aos indicadores dos eixos do saneamento,
indicadores políticos institucionais e relacionados ao agravo do saneamento (Figura 3).
Esses indicadores são calculados automaticamente pelo sistema a partir da alimentação
das planilhas com a nomenclatura de Informações.
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Figura 3 – Planilhas de pesquisa

Ao selecionar o campo relacionado as informações sobre abastecimento de
água na interface inicial (Figura 4), o usuário é direcionado a Figura 5 para o
preenchimento das informações correspondentes. Segue o mesmo procedimento a partir
da interface inicial para o esgotamento sanitário (Figura 6), limpeza urbana e manejo
dos resíduos sólidos (Figura 7), drenagem e manejo das águas pluviais (Figura 8),
doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado (Figura 10) e as informações
políticos institucionais (Figura 9).
Figura 4 – Seleção de informações sobre abastecimento de água potável na interface inicial do
sistema municipal de informações sobre saneamento básico

Versão
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Figura 5 – Planilha de informações sobre o abastecimento de água potável

*Os valores utilizados na figura devem ser preenchidos com os valores correspondentes ao município.
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Figura 6 – Planilha de informações sobre esgotamento sanitário

*Os valores utilizados na figura devem ser preenchidos com os valores correspondentes ao município.
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Figura 7 – Planilha de informações sobre limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos

*Os valores utilizados na figura devem ser preenchidos com os valores correspondentes ao município.
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Figura 8 – Planilha de informações sobre drenagem e manejo das águas pluviais

*Os valores utilizados na figura devem ser preenchidos com os valores correspondentes ao município.
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Figura 9 – Planilha de informações políticos institucionais

*Os valores utilizados na figura devem ser preenchidos com os valores correspondentes ao município.
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Figura 10 – Planilha de informações sobre doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado

*Os valores utilizados na figura devem ser preenchidos com os valores correspondentes ao município.
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Após as informações serem preenchidas, o usuário deverá salvar no ícone
mostrado na Figura 11 em vermelho, para que não sejam perdidos os dados.
Figura 11 – Salvamento das informações

Ao clicar no ícone da seta azul, em voltar, o usuário será redirecionado a
interface inicial do sistema como ilustrado na Figura 12 no círculo vermelho.
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Figura 12 – Retorno a interface inicial do menu

Após o preenchimento das informações, os indicadores são calculados
automaticamente, de acordo com as fórmulas estabelecidas dos itens 1.1 ao 1.6. Para os
indicadores do SNIS, são mantidas as fórmulas de cálculos como consta no Glossário de
Indicadores do SNIS - AE. As tabelas seguintes apresentam o código do indicador, seu
nome, objetivo e a unidade padrão o qual deverá ser preenchido, a fórmula de cálculo e
cada variável (informação) necessária, o responsável pela geração/ divulgação, a fonte
de dados (cujas informações deverão ser coletadas) e a referência dos códigos de cada
informação descrita na fórmula.
O Anexo I apresenta o questionário de percepção social do saneamento básico
a ser aplicado na população anualmente. O Anexo II contém o glossário com todas as
informações utilizadas, com seus códigos, nomes e unidades. O Anexo III contém o
glossário dos indicadores, consistindo em um resumo das tabelas dos itens 1.1 ao 1.6,
com seus códigos, nomes e unidades.
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Indicadores para o setor de abastecimento de água
Tabela 2 - Indicadores para o setor de Abastecimento de Água no município total

Cód.

IN001

IN009

IN025

Indicador

Objetivo

Densidade de
Avaliar a relação entre a
economias de água quantidade de economias
por ligação
e ligações ativas de água

Índice de
hidrometração

Avaliar o nível de
cobertura da
micromedição das
ligações ativas de água

Volume de água
Avaliar a disponibilidade
disponibilizado por
de água por economia
economia

IN044

Índice de
Micromedição
relativo ao
consumo

Avaliar o percentual de
volume consumido que é
micromedido

IN049

Índice de perdas na
distribuição

Avaliar as perdas de
água na distribuição

Unidade

Responsável pela
geração/ divulgação

Fórmula e Variáveis

Secretaria, Setor ou
Departamento indicado
pelo Conselho de
Saneamento

QUANTIDADE DE ECONOMIAS ATIVAS DE ÁGUA

Econ./lig.

QUANTIDADE DE LIGAÇÕES ATIVAS DE ÁGUA

Nº TOTAL DE LIGAÇÕES ATIVAS MICROMEDIDAS

%

m³/mês/
econ.

X 100

Nº TOTAL DE LIGAÇÕES ATIVAS

VOL.DE ÁGUA PRODUZIDO + VOL.DE ÁGUA TRATADA
IMPORTADO−VOLUME DE ÁGUA TRATADA EXPORTADO
QNT. DE ECONOMIAS ATIVAS DE ÁGUA

VOL. MICROMEDIDO

%

%

VOL. ÁGUA CONSUMIDO−VOL.TRATADA EXPORTADO

VOL.PRODUZIDO + VOL. TRATADO IMPORTADO
− VOL. CONSUMIDO−VOL.DE SERVIÇO
VOL.PRODUZIDO+ VOL. TRATADO IMPORTADO
− VOL.DE SERVIÇO

Secretaria, Setor ou
Departamento indicado
pelo Conselho de
Saneamento

Secretaria, Setor ou
Departamento indicado
x 1.000
pelo Conselho de
12
Saneamento

x 100

x 100

Secretaria, Setor ou
Departamento indicado
pelo Conselho de
Saneamento

Secretaria, Setor ou
Departamento indicado
pelo Conselho de
Saneamento

Fonte de Dados

Concessionária
prestadora de
serviços e/ou Dept.
ou secretaria
responsável pelo
cadastramento
Concessionária
prestadora de
serviços e/ou Dept.
ou secretaria
responsável pelo
cadastramento
Concessionária
prestadora de
serviços e/ou Dept.
ou secretaria
responsável pelo
cadastramento
Concessionária
prestadora de
serviços e/ou Dept.
ou secretaria
responsável pelo
cadastramento
Concessionária
prestadora de
serviços e/ou Dept.
ou secretaria
responsável pelo
cadastramento

Referência

SNIS (AG003,
AG002)

SNIS (AG002,
AG004)

SNIS (AG003,
AG006, AG018,
AG019)

SNIS (AG008,
AG010, AG019)

SNIS (AG006,
AG010, AG018,
AG024)
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Indicador

Objetivo

Índice de
Avaliar o nível de
atendimento da
acessibilidade da
população total
população total a água
com abastecimento potável e universalização
de água
do sistema

Unidade

%

IN071

Economias
atingidas por
paralisações

Avaliar o número de
economias atingidas
pelas paralisações

econ./parali
s.

SAA
001

Índice de
atendimento do
padrão de
potabilidade da
água (distribuída)

Avaliar a qualidade do
tratamento e da água
distribuída

-

SAA
002

Existência de
tarifação

Avaliar o percentual de
domicílios com tarifação
no sistema

%

Responsável pela
geração/ divulgação

Fórmula e Variáveis

POPULAÇÃO TOTAL ATENDIDA
COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA
POPULAÇÃO TOTAL RESIDENTE DO(S)MUNICÍPIO(S)
COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Secretaria, Setor ou
Departamento indicado
pelo Conselho de
Saneamento

x 100

Secretaria, Setor ou
Departamento indicado
pelo Conselho de
Saneamento

QUANTIDADE DE ECONOMIAS ATINGIDAS
POR PARALISAÇÕES
QUANTIDADE DE PARALISAÇÕES
NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Usar a informação QD001 - Tipo de Atendimento da
Portaria de sobre qualidade da água (Portaria nº 2.914/11
do Ministério da Saúde)

Nº DE DOMICÍLIOS ATENTIDOS COM A TARIFAÇÃO
Nº DE DOMICÍLIOS TOTAIS DO MUNICÍPIO

x 100

Fonte de Dados

Referência

Concessionária
prestadora de
serviços e/ou Dept.
ou secretaria
responsável pelo
cadastramento
Concessionária
prestadora de
serviços e/ou Dept.
ou secretaria
responsável pelo
cadastramento

SNIS (G12A,
AG001)

SNIS (QD002,
QD004)

Companhia de
Abastecimento

CAERN/SNIS

SNIS (QD001)

Secretaria, Setor ou
Departamento indicado
pelo Conselho de
Saneamento

CAERN, IBGE

IBGE (SIDRA –
TABELA 1310)
(AA001, AA002)

Tabela 3 - Indicadores para o setor de Abastecimento de Água na Zona Urbana

Cód.

Indicador

Objetivo

Unidade

Fórmula e Variáveis

Responsável pela
geração/
divulgação

Fonte de Dados

Referência
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Cód.

Indicador

Objetivo

IN023

Índice de
atendimento da
população Urbana
com abastecimento
de água

Avaliar o nível de
acessibilidade da
população urbana a
água potável

SAA
003

Existência de
tarifação na zona
urbana

Avaliar o percentual
de domicílios na
zona urbana com
tarifação no sistema

Unidade

%

%

Fórmula e Variáveis

POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA COM
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
POPULAÇÃO URBANA RESIDENTE DO MUNICÍPIO
COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Nº DE DOMICÍLIOS NA ZONA URBANA
ATENTIDOS COM A TARIFAÇÃO
Nº DE DOMICÍLIOS
NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO

x 100

x 100

Responsável pela
geração/
divulgação

Fonte de Dados

Referência

Secretaria, Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Concessionária
prestadora de
serviços e/ou Dept.
ou secretaria
responsável pelo
cadastramento

SNIS (AG026,
G06A)

Secretaria, Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

CAERN, IBGE

IBGE (SIDRA –
TABELA 1310)
(AA003, AA004)
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Tabela 4 - Indicadores para o setor de Abastecimento de Água na Zona Rural

Cód.

Indicador

Objetivo

SAA
004

Índice de
atendimento da
população rural
com
abastecimento de
água

Avaliar o nível de
acessibilidade da
população rural a
água potável

SAA
005

Avaliar o
Existência de
percentual de
tarifação na zona domicílios na zona
rural
rural com tarifação
no sistema

Unidade

%

%

Fórmula de Cálculo

POPULAÇÃO TOTAL RESIDENTE DO MUNICÍPIO
COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA
−POPULAÇÃO URBANA RESIDENTE DO MUNICÍPIO
COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA
POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO
−POPULAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO

Nº DE DOMICÍLIOS NA ZONA RURAL
ATENTIDOS COM A TARIFAÇÃO
Nº DE DOMICÍLIOS TOTAIS
NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO

x 100

x 100

Responsável pela
geração/ divulgação

Fonte de Dados

Referência

Secretaria, Setor ou
Departamento indicado
pelo Conselho de
Saneamento

Concessionária
prestadora de serviços
e/ou Dept. ou
secretaria responsável
pelo cadastramento.

SNIS (POP_TOT,
POP_URB, G12A,
G06A)

Secretaria, Setor ou
Departamento indicado
pelo Conselho de
Saneamento

CAERN, IBGE

IBGE (SIDRA –
TABELA 1310)
(AA005, AA006)
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Indicadores para o Setor de Esgotamento Sanitário
Tabela 5 - Indicadores para o Setor de Esgotamento Sanitário no município total

Cód.

IN015

IN016

Indicador

Objetivo

Índice de coleta
de esgoto

Avaliar o nível de
coleta do sistema de
esgotamento sanitário

Índice de
tratamento do
esgoto

Avaliar o percentual de
esgoto coletado que é
tratado

IN046

Índice de
esgoto tratado
referido à água
consumida

Avaliar o percentual de
esgoto tratado em
relação ao consumo a
água que é consumida

SES
001

Densidade de
economias de
esgoto por
ligação

Avaliar a relação entre
a quantidade de
economias e ligações
ativas de esgoto

Reuso de
esgoto tratado

Avaliar o percentual de
esgoto tratado
destinado ao reuso em
relação ao volume total
tratado e a
sustentabilidade
ambiental

SES
002

Unidade

%

%

%

Econ./lig.

%

Fórmula e Variáveis

VOL.DE ESGOTO COLETADO
(VOL.DE ÁGUA CONSUMIDO
−VOL.DE ÁGUA TRATADO EXPORTADO)

x 100

VOL.DE ESGOTO TRATADO+
VOL.DE ESGOTO IMPORTADO
TRATADO NA INSTALAÇÕES
DO IMPORTADOR +
VOL.DE ESGOTO BRUTO EXPORTADO
TRATADO NAS INSTALAÇÕES DO IMPORTADOR
VOL. DE ESGOTO COLETADO
+ VOL. DE ESGOTOS BRUTO IMPORTADO

X 100

VOL. DE ESGOTOS TRATADOS +
VOL. DE ESGOTO BRUTO EXPORTADO
TRATADO NAS INSTALAÇÕES
DO IMPORTADOR
x 100
VOL. DE ÁGUA CONSUMIDO −
VOL. DE ÁGUA TRATADO EXPORTADO
QUANTIDADE DE ECONOMIAS
ATIVAS DE ESGOTO
QUANTIDADE DE LIGAÇÕES
ATIVAS DE ESGOTO

x 100

VOL. DE ESGOTO TRATADO
DESTINADO AO REUSO
𝑥 100
VOL. TOTAL DE ESGOTO TRATADO

Responsável pela
geração/ divulgação

Fonte de Dados

Referência

Secretaria, Setor ou
Departamento indicado
pelo Conselho de
Saneamento

Concessionária
prestadora de serviços
e/ou Dept. ou
secretaria responsável
pelo serviço

SNIS (ES005,
AG010, AG019)

Secretaria, Setor ou
Departamento indicado
pelo Conselho de
Saneamento

Concessionária
prestadora de serviços
e/ou Dept. ou
secretaria responsável
pelo serviço

SNIS (ES006,
ES014, ES015,
ES005, ES013)

Secretaria, Setor ou
Departamento indicado
pelo Conselho de
Saneamento
Secretaria, Setor ou
Departamento indicado
pelo Conselho de
Saneamento

Secretaria, Setor ou
Departamento indicado
pelo Conselho de
Saneamento

Concessionária
prestadora de serviços
e/ou Dept. ou
secretaria responsável
pelo serviço
Concessionária
prestadora de serviços
e/ou Dept. ou
secretaria responsável
pelo serviço
Concessionária
prestadora de serviços
e/ou Dept. ou
secretaria responsável
pelo serviço

SNIS (AG010,
AG019, ES006,
ES015)

SNIS (ES003,
ES002)

SNIS (ES006),
EG001
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Cód.

Indicador

Objetivo

SES
003

Destinação
Final adequada
do lodo tratado

Avaliar o percentual de
lodo tratado que é
destinado
adequadamente

Unidade

%

Fórmula e Variáveis

MASSA DE LODO TRATADO
DESTINADO ADEQUADAMENTE
X 100
MASSA DE LODO GERADA EM ETE +
MASSA DE LODO COLETADA
DE FOSSAS SÉPTICAS

Responsável pela
geração/ divulgação

Fonte de Dados

Referência

Secretaria, Setor ou
Departamento indicado
pelo Conselho de
Saneamento

CAERN/IGARN

EG002, EG003
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Tabela 6 - Indicadores para o Setor de Esgotamento Sanitário na Zona Urbana

Cód.

Indicador

Objetivo

IN047

Índice de
atendimento urbano
de esgoto

Avaliar o nível de
acessibilidade da
população urbana ao
esgotamento sanitário

SES
004

Cobertura do
sistema de coleta na
zona urbana

SES
005

SES
006

Percentual de
domicílios urbanos
com solução
individual para o
tratamento (fossa
séptica)
Percentual de
domicílios urbanos
com solução
individual para o
tratamento (outras)

Unidade

Fórmula e Variáveis

Responsável pela
geração/ divulgação

Fonte de Dados

Referência

Secretaria, Setor ou
Departamento indicado
pelo Conselho de
Saneamento

Concessionária
prestadora de
serviços e/ou Dept.
ou secretaria
responsável pelo
cadastramento

SNIS (ES026,
G06B)

%

POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA COM
ESGOTAMENTO SANITÁRIO
POPULAÇÃO URBANA RESIDENTE
DO MUNICÍPIO
COM ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Avaliar o percentual
domicílios atendidos pelo
sistema de esgotamento
sanitário na zona urbana

%

NÚMERO DE DOMICÍLIOS ATENDIDOS
PELA REDE COLETORA DE ESGOTO
NA ZONA URBANA
𝑥 100
NÚMERO DE DOMICÍLIOS NA
ZONA URBANA

Secretaria, Setor ou
Departamento indicado
pelo Conselho de
Saneamento

IBGE, prestador de
serviço e órgãos
municipais

IBGE (SIDRATABELA 3216)
(EG004, EG010),
CAERN

Avaliar o percentual de
domicílios urbanos que
utilizam fossa séptica com
solução individual para o
tratamento dos esgotos

%

NÚMERO DE DOMICLIOS QUE UTILIZAM
SOLUÇÕES INDIVIDUAIS (FOSSA SÉPTICA)
PARA O TRATAMENTO NA ZONA URBANA 𝑥 100
NÚMERO DE DOMICÍLIOS
NA ZONA URBANA

Secretaria, Setor ou
Departamento indicado
pelo Conselho de
Saneamento

IBGE e órgãos
municipais

IBGE (SIDRATABELA 3216)
(EG007, EG010)

%

NÚMERO DE DOMICLIOS QUE UTILIZAM
OUTRAS SOLUÇÕES INDIVIDUAIS
PARA O TRATAMENTO NA ZONA URBANA 𝑥 100
NÚMERO DE DOMICÍLIOS NA ZONA URBANA

Secretaria, Setor ou
Departamento indicado
pelo Conselho de
Saneamento

IBGE e órgãos
municipais

IBGE (SIDRATABELA 3216)
(EG006, EG010)

Avaliar o percentual de
domicílios urbanos que
utilizam outras soluções
individuais para o
tratamento dos esgotos

x 100
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Tabela 7 - Indicadores para o Setor de Esgotamento Sanitário na Zona Rural

Cód.

Indicador

Objetivo

SES
007

Cobertura do sistema
de coleta na zona
rural

Avaliar o percentual
domicílios atendidos pelo
sistema de esgotamento
sanitário na zona rural

SES
008

SES
009

Percentual de
Avaliar o percentual de
domicílios rurais com
domicílios rurais que
solução individual
utilizam soluções individuais
para o tratamento
para o tratamento dos
(fossa séptica)
esgotos
Percentual de
Avaliar o percentual de
domicílios rurais com
domicílios urbanos que
solução individual
utilizam outras soluções
para o tratamento
individuais para o tratamento
(outras)
dos esgotos

Unidade

Fórmula e Variáveis

%

NÚMERO DE DOMICÍLIOS ATENDIDOS
PELA REDE COLETORA DE ESGOTO
NA ZONA RURAL
𝑥 100
NÚMERO DE DOMICÍLIOS NA
ZONA RURAL

%

NÚMERO DE DOMICLIOS QUE UTILIZAM
SOLUÇÕES INDIVIDUAIS (FOSSA SÉPTICA)
PARA O TRATAMENTO NA ZONA RURAL 𝑥 100
NÚMERO DE DOMICÍLIOS NA ZONA RURAL

%

NÚMERO DE DOMICLIOS QUE UTILIZAM
OUTRAS SOLUÇÕES INDIVIDUAIS
PARA O TRATAMENTO NA ZONA RURAL 𝑥 100
NÚMERO DE DOMICÍLIOS NA ZONA RURAL

Responsável pela
geração/ divulgação
Secretaria, Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento
Secretaria, Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento
Secretaria, Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Fonte de Dados

Referência

IBGE, prestador de
serviço e órgãos
municipais

IBGE (SIDRATABELA 3216)
(EG008, EG011),
CAERN

IBGE e órgãos
municipais

IBGE (SIDRATABELA 3216)
(EG007, EG011)

IBGE e órgãos
municipais

IBGE (SIDRATABELA 3216)
(EG009, EG011)
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Indicadores para o Setor de Manejo de Resíduos Sólidos
Tabela 8 – Indicadores para o Setor de Manejo de Resíduos Sólidos no município total

Cód.

Indicador

Objetivo

IN015

Taxa de cobertura do
serviço de coleta de rdo
em relação à população
total do município

Avaliar a
cobertura
populacional do
sistema de coleta

IN053

Taxa de material
recolhido pela coleta
seletiva (exceto mat.
orgânica) em relação à
quantidade total
coletada de resíduos sól.
domésticos

Avaliar a
cobertura da
coleta seletiva
dos resíduos
secos

SRS 001

SRS 002

Unidade

%

%

Geração per capita dos
resíduos sólidos

Avaliar o nível e
geração per
Kg/hab.dia
capita no
município

Existência das ações do
PIGIRS

Avaliar a
existência das
ações previstas
no Plano
Intermunicipal de
Gestão Integrada
de Resíduos
Sólidos

-

Responsável pela
geração/
divulgação

Fonte de Dados

Referência

Secretaria, Setor
ou Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Concessionária
prestadora de
serviços e/ou Dept.
ou secretaria
responsável pelo
serviço

SNIS (CO164),
IBGE
(POP_TOT)

Concessionária
prestadora de
serviços e/ou Dept.
ou secretaria
responsável pelo
serviço

SNIS (CO108,
CO109, CO140,
CS026, CS048)

365

Secretaria, Setor
ou Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Concessionária
prestadora de
serviços e/ou Dept.
ou secretaria
responsável pelo
serviço

SNIS (CO111,
CO164)

Existe em conformidade com a legislação = 1
Existe, porém não em conformidade = 0
Não existe = 0

Secretaria, Setor
ou Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Concessionária
prestadora de
serviços e/ou Dept.
ou secretaria
responsável pelo
serviço

-

Fórmula e Variáveis

POPULAÇÃO TOTAL ATENDIDA NO MUNICÍPIO
POP_TOT

X 100

QUANTIDADE TOTAL RECHOLIDA PELOS
4 AGENTES EXECUTORES DA COLETA SELETIVA
QTD DE RDO COLETADA PELO AGENTE PÚBLICO
+QNT. DE RDO COLETADA PELOS AGENTES PRIVADOS+
QNT. RECOLHIDA NA COLETA SELETIVA EXECUTADO POR
ASSOCIAÇÕES OU COOPERATIVA DE
CATADORES COM DE PREFEITURA+
QNT.DE RDO COLETADA POR OUTROS AGENTES EXECUTORES
QUANTIDADE TOTAL DE RDO COLETADA
POR TODOS OS AGENTES
POPULAÇÃO TOTAL ATENDIDA NO MUNICÍPIO

X

1000

Secretaria, Setor

X 100 ou Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento
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SRS 003

SRS 004

SRS 005

SRS 006

SISTEMA DE INFORMAÇÕES

Indicador

Objetivo

Implementação do
plano de logística
reserva

Avaliar o
percentual de
implementação
das ações do
plano de logística
reversa em São
Miguel do
Gostoso-RN

Destinação adequada
dos resíduos sólidos

Avaliar o nível
de
sustentabilidade
ambiental do
sistema, em
relação à
adequada
destinação dos
resíduos sólidos

Adequação do
transporte de resíduos

Programa de
Educação ambiental

Avaliar o
percentual de
veículos de
coleta que estão
em conformidade
com os
parâmetros da
NBR 13.463 –
Coleta de
resíduos sólidos.
Avaliar o
percentual de
implementação
das ações do
programa de
educação
ambiental

Unidade

%

Fórmula e Variáveis

Responsável pela
geração/
divulgação

Fonte de Dados

Referência

Especificar o percentual das ações que estão sendo implementados
as etapas e ações previstas para o município

Secretaria, Setor
ou Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Concessionária
prestadora de
serviços e/ou Dept.
ou secretaria
responsável pelo
serviço

-

Secretaria, Setor
ou Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Concessionária
prestadora de
SRS 001, RE001,
serviços e/ou Dept.
IBGE
ou secretaria
(POP_TOT)
responsável pelo
serviço

Secretaria, Setor
ou Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Concessionária
prestadora de
serviços e/ou Dept.
ou secretaria
responsável pelo
serviço

RE002, RE003

Secretaria, Setor
ou Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Concessionária
prestadora de
serviços e/ou Dept.
ou secretaria
responsável pelo
serviço

-

MASSA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADO ADEQUADAMENTE

%

%

%

GERAÇÃO PER CAPITA X POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO

NÚMERO DE VEÍCULOS DE COLETA ADEQUADOS
NÚMERO TOTAL DE VEÍCULOS DE COLETA

x 100

x 100

Especificar o percentual das ações que estão sendo implementados
as etapas e ações previstas para o município
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SRS 011

SRS 012

SRS 013

SISTEMA DE INFORMAÇÕES

Indicador

Objetivo

Taxa de paralisação dos
serviços de varrição

Avaliar o nível
de paralisação
dos serviços de
varrição

Taxa de paralisação dos
serviços de coleta

Avaliar o nível
de paralisação
dos serviços de
coleta

Taxa de paralisação dos
serviços de transporte

Avaliar o nível
de paralisação
dos serviços de
transporte

Unidade

%

%

%

Responsável pela
geração/
divulgação

Fórmula e Variáveis

NÚMERO DE DIAS COM SERVIÇO DE VARRIÇÃO PARALISADO
NÚMERO DE DIAS TOTAIS DO SERVIÇO DE
VARRIÇÃO PREVISTO ANUALMENTE

NÚMERO DE DIAS COM SERVIÇO DE
COLETA PARALISADO
NÚMERO DE DIAS TOTAIS DO SERVIÇO DE
COLETA PREVISTO ANUALMENTE

NÚMERO DE DIAS COM SERVIÇO DE
TRANSPORTE PARALISADO
NÚMERO DE DIAS TOTAIS DO SERVIÇO DE
TRANSPORTE PREVISTO ANUALMENTE

x 100

x 100

x 100

Secretaria, Setor
ou Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento
Secretaria, Setor
ou Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento
Secretaria, Setor
ou Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Fonte de Dados
Concessionária
prestadora de
serviços e/ou Dept.
ou secretaria
responsável pelo
serviço
Concessionária
prestadora de
serviços e/ou Dept.
ou secretaria
responsável pelo
serviço
Concessionária
prestadora de
serviços e/ou Dept.
ou secretaria
responsável pelo
serviço

Referência

RE004, RE007

RE005, RE008

RE006, RE009
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Tabela 9 – Indicadores para o Setor de Manejo de Resíduos Sólidos na Zona Urbana

Cód.

Indicador

Objetivo

IN030

Taxa de cobertura do
serviço de coleta
seletiva porta-a-porta
em relação à população
urbana do município

Avaliar a cobertura
populacional do
sistema de coleta
seletiva na zona
urbana

IN021

Massa coletada (rdo +
rpu) per capita em
relação à população
urbana

Avaliar a quantidade
média per capita de
RSU coletado

Geração de resíduos
sólidos na zona urbana

Avaliar o nível de
geração de resíduos
sólidos na zona
urbana

Nível de coleta dos
resíduos sólidos na
zona urbana

Avaliar o percentual
da população que
tem serviço de coleta
regular na zona
urbana

SR007

SRS
008

Unidade

Fórmula e Variáveis

POPULAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO ATENDIDA

%

kg/hab/dia

Kg/hab.dia

%

COM A COLETA SELETIVA PORTA APORTA
POPULAÇÃO URBANA DO MUNICIPIO

x 100

QUANTIDADE DE RDO E RPU COLETADA PELO AGENTE PÚBLICO+
QUANTIDADE DE RDO E RPU COLETADA
PELOS AGENTES PRIVADOS+QUANTIDADE RECOLHIDA
DE RDO E RPU COLETADA POR OUTROS AGENTEX EXECUTORES+
QUANTIDADE RECOLHIDA NA COLETA SELETIVA
EXECUTADA POR ASSOCIAÇÕES OU COOPERATIVAS DE CATADORES
1000
COM PARCERIA/APOIO DA PREFEITURA?
X
POPULAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO
365

POPULAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO X GERAÇÃO
PER CAPITA DO MUNICÍPIO

POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA NO MUNICÍPIO
,ABRANGENDO O DISTRITO−SEDE E LOCALIDADES
POPULAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO

X 100

Responsável pela
geração/
divulgação

Fonte de Dados

Referência

Secretaria, Setor
ou Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Concessionária
prestadora de
serviços e/ou Dept.
ou secretaria
responsável pelo
serviço

SNIS (CS050),
IBGE
(POP_URB)

Secretaria, Setor
ou Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Concessionária
prestadora de
serviços e/ou Dept.
ou secretaria
responsável pelo
serviço

SNIS (CO116,
CO117, CO142,
CS048), IBGE
(POP_URB)

Secretaria, Setor
ou Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Concessionária
prestadora de
serviços e/ou Dept.
ou secretaria
responsável pelo
serviço

SRS 001, IBGE
(POP_URB)

Secretaria, Setor
ou Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Concessionária
prestadora de
serviços e/ou Dept.
ou secretaria
responsável pelo
serviço

SNIS (CO050),
IBGE
(POP_URB)
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Tabela 10 – Indicadores para o Setor de Manejo de Resíduos Sólidos na Zona Rural

Cód.

Indicador

Objetivo

SR009

Geração de
resíduos sólidos
na zona rural

Avaliar o nível de
geração de resíduos
sólidos na zona rura

SRS
010

Nível de coleta
dos resíduos
sólidos na zona
rural

Avaliar o percentual
da população que
tem serviço de coleta
regular na zona rural

Unidade

Kg/hab.dia

%

Fórmula e Variáveis

Responsável pela
geração/
divulgação

Fonte de Dados

Referência

(POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO −
POPULAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO) X GERAÇÃO PER
CAPITA DO MUNICÍPIO

Secretaria, Setor
ou Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Concessionária
prestadora de
serviços e/ou Dept.
ou secretaria
responsável pelo
serviço

SRS 001,
IBGE
(POP_URB,
POP_TOT)

Secretaria, Setor
ou Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Concessionária
prestadora de
SNIS (CO147),
serviços e/ou Dept.
IBGE
ou secretaria
(POP_URB,
responsável pelo
POP_URB)
serviço

POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO ATENDIDA
COM SERVIÇO DE COLETA DE RDO
POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO
−POPULAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO

X 100
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Indicadores para o Setor de Drenagem e manejo de Águas Pluviais
Tabela 11 - Indicadores para o Setor de Drenagem e manejo de Águas Pluviais na Zona Urbana

Cód.

IN020

IN021

Indicador

Objetivo

Taxa de Cobertura de
Avaliar o percentual de
Pavimentação e
vias pavimentadas no
Meio-Fio na Área
município
Urbana do Município
Taxa de Cobertura
do Sistema de
Macrodrenagem na
Área Urbana do
Município

Avaliar o percentual de
vias com canais
subterrâneos no
município

SDR
001

Existência de
Avaliar a existência de
Cadastro de
banco de dados sobre
informações técnicas
todo o sistema de
do sistema de
drenagem e manejo das
drenagem
águas pluviais

SDR
002

Existência Plano
Avaliar a existência de
Diretor de Drenagem
Plano Diretor de
e Manejo das Águas
drenagem e manejo das
Pluviais Urbanas no
águas pluviais
município

SDR
003

Existência serviço de
dragagem ou
desassoreamento dos
cursos d'água
naturais perenes em
áreas urbanas

Avaliar se existe
serviço regular de
dragagem ou
desassoreamento dos
cursos d’água que se
encontram na área
urbana total do

Unidade

%

%

-

%

-

Responsável pela
geração/
divulgação

Fórmula e Variáveis

EXTENSÃO TOTAL DE VIAS PÚBLICAS URBANAS COM
PAVIMENTO E MEIO−FIO (OU SEMELHANTE)
EXTENSÃO TOTAL DE VIAS PÚBLICAS
URBANAS DO MUNICÍPIO

X 100

EXTENSÃO TOTAL DE VIAS PÚBLICAS URBANAS
COM REDES OU CANAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS SUBTERRÂNEOS
EXTENSÃO TOTAL DE VIAS PÚBLICAS
URBANAS DO MUNICÍPIO

Existe = 1
Não existe = 0

Existe = 1
Não existe = 0

Existe = 1
Não existe = 0

X 100

Secretaria, Setor
ou Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento
Secretaria, Setor
ou Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento
Secretaria, Setor
ou Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Fonte de Dados
Concessionária
prestadora de
serviços e/ou Dept.
ou secretaria
responsável pelo
serviço
Concessionária
prestadora de
serviços e/ou Dept.
ou secretaria
responsável pelo
serviço
Concessionária
prestadora de
serviços e/ou Dept.
ou secretaria
responsável pelo
serviço

Referência

SNIS (IE017,
IE019)

SNIS (IE017,
IE024)

SNIS (IE012)

Secretaria, Setor
ou Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Concessionária
prestadora de
serviços e/ou Dept.
ou secretaria
responsável pelo
serviço

SNIS (IE001)

Secretaria, Setor
ou Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Concessionária
prestadora de
serviços e/ou Dept.
ou secretaria
responsável pelo
serviço

SNIS (IE041)
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Indicador

Objetivo

Unidade

Responsável pela
geração/
divulgação

Fórmula e Variáveis

Fonte de Dados

Referência

município

SDR
004

Incidência de pontos
de alagamento na
zona urbana

Avaliar a eficiência das
medidas para
solucionar problemas
de alagamento nas
áreas na zona urbana
identificadas
deficientes em relação
à drenagem

%

NÚMERO DE PONTOS DE ALAGAMENTO OCORRIDOS
NA ZONA URBANA
NÚMERO DE PONTOS SUSCEPTÍVEIS A
ALAGAMENTOS REGISTRADOS
NA ZONA URBANA

X 100

Secretaria, Setor
ou Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

Concessionária
prestadora de
serviços e/ou Dept.
DR001, DR002
ou secretaria
responsável pelo
serviço
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Tabela 12 - Indicadores para o Setor de Drenagem e manejo de Águas Pluviais na Zona Rural

Cód.

Indicador

Objetivo

SDR
005

Avaliar a eficiência das
medidas para solucionar
Incidência de pontos
problemas de alagamento
de alagamento na
nas áreas da zona rural
zona rural
identificadas deficientes
em relação à drenagem

SDR
006

Avaliar o nível de
acessibilidade de serviço,
em relação à
pavimentação de pontos
críticos para a zona rural

Pavimentação de
pontos de acesso
críticos

Unidade

%

%

Responsável
pela geração/
divulgação

Fórmula e Variáveis

NÚMERO DE PONTOS DE ALAGAMENTO OCORRIDOS
NA ZONA RURAL
NÚMERO DE PONTOS SUSCEPTÍVEIS A
ALAGAMENTOS REGISTRADOS
NA ZONA RURAL

NÚMERO DE PONTOS DE ACESSO
CRÍTICOS PAVIMENTADOS NA ZONA RURAL
NÚMERO DE PONTOS DE ACESSO CRÍTICOS
REGISTRADOSNA ZONA RURAL

X 100

X 100

Fonte de Dados

Referência

Concessionária
Secretaria, Setor
prestadora de
ou Departamento
serviços e/ou Dept.
indicado pelo
ou secretaria
Conselho de
responsável pelo
Saneamento
serviço

DR003,
DR004

Concessionária
Secretaria, Setor
prestadora de
ou Departamento
serviços e/ou Dept.
indicado pelo
ou secretaria
Conselho de
responsável pelo
Saneamento
serviço

DR005,
DR006
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Indicadores para o Setor de Político Institucional
Tabela 13 - Indicadores para o Setor de Político Institucional

Código

Indicador

Objetivo

IPI 001

Existência da Lei
Orgânica

Avaliar a existência de Lei
Orgânica em conformidade com
as Legislações

IPI 002

Existência de
Código
Sanitário

IPI 003

Existência da
Política
Municipal de
Saneamento
Básico

IPI 004

IPI 005

Existência de Plano
Diretor

Avaliar a existência
de Código Sanitário em
conformidade
com as Legislações

Avaliar a existência
de Código Sanitário em
conformidade
com as Legislações

Avaliar a existência
de Plano Diretor em
conformidade com as
Legislações

Avaliar a existência
Existência de
de Código do Meio Ambiente em
Código do Meio
conformidade com as Legislações
Ambiente

Fórmula e Variáveis

Responsável pela
divulgação/geração

Fonte de Dados

Existe em conformidade com a legislação = 1
Existe, em não conformidade/Não existe = 0

Secretaria, Setor ou
Departamento indicado pelo
Conselho de Saneamento

Órgãos municipais

-

Existe em conformidade com a legislação = 1
Existe, em não conformidade/Não existe = 0

Secretaria, Setor ou
Departamento indicado pelo
Conselho de Saneamento

Órgãos municipais

-

Existe em conformidade com a legislação = 1
Existe, em não conformidade/Não existe = 0

Secretaria, Setor ou
Departamento indicado pelo
Conselho de Saneamento

Órgãos municipais

-

Existe em conformidade com a legislação = 1
Existe, em não conformidade/Não existe = 0

Secretaria, Setor ou
Departamento indicado pelo
Conselho de Saneamento

Órgãos municipais

-

Existe em conformidade com a legislação = 1
Existe, em não conformidade/Não existe = 0

Secretaria, Setor ou
Departamento indicado pelo
Conselho de Saneamento

Órgãos municipais

Unidade

-
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Indicador

Existência de Lei
de Uso e Ocupação
do Solo

Objetivo

Avaliar a existência
de Lei de Uso e
Ocupação do Solo em
conformidade
com as Legislações

Fórmula e Variáveis

Responsável pela
divulgação/geração

Fonte de Dados

-

Existe em conformidade com a legislação = 1
Existe, em não conformidade/Não existe = 0

Secretaria, Setor ou
Departamento indicado pelo
Conselho de Saneamento

Órgãos municipais

Unidade

IPI 007

Existência de Lei
de
Saneamento

Avaliar a existência
de Lei de
Saneamento em conformidade
com as Legislações

-

Existe em conformidade com a legislação = 1
Existe, em não conformidade/Não existe = 0

Secretaria, Setor ou
Departamento indicado pelo
Conselho de Saneamento

Órgãos municipais

IPI 008

Existência de Lei
de criação dos
distritos e
comunidades

Avaliar a existência
de Lei de criação dos distritos e
comunidades em conformidade
com as Legislações

-

Existe em conformidade com a legislação = 1
Existe, em não conformidade/Não existe = 0

Secretaria, Setor ou
Departamento indicado pelo
Conselho de Saneamento

Órgãos municipais

IPI 009

Existência de
Código de Obras

Avaliar a existência
de Código de
Obras em conformidade com as
Legislações

-

Existe em conformidade com a legislação = 1
Existe, em não conformidade/Não existe = 0

Secretaria, Setor ou
Departamento indicado pelo
Conselho de Saneamento

Órgãos municipais

IPI 010

Existência de Lei
de Parcelamento
do Solo Urbano

-

Existe em conformidade com a legislação = 1
Existe, em não conformidade/Não existe = 0

Secretaria, Setor ou
Departamento indicado pelo
Conselho de Saneamento

Órgãos municipais

Avaliar a existência
de Lei de
Parcelamento do
Solo Urbano em conformidade
com as Legislações
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Código

Indicador

IPI 011

Existência de
Lei Tributária

Objetivo

Unidade

Avaliar a existência de Lei
Tributária em
Conformidade com as Legislações

Fórmula e Variáveis

Responsável pela
divulgação/geração

Fonte de Dados

Existe em conformidade com a legislação = 1
Existe, em não conformidade/Não existe = 0

Secretaria, Setor ou
Departamento indicado pelo
Conselho de Saneamento

Órgãos municipais
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Indicadores de agravos relacionados ao saneamento
Tabela 14 - Indicadores de agravos relacionados ao saneamento

Cód.

Indicador

Objetivo

IND
001

Prevalência de
casos de
Amebíase

Avaliar o percentual da
população doente por
Amebíase no último ano
no município

IND
002

Prevalência de
casos de
Ascaridíase

Avaliar o percentual da
população doente por
Ascaridíase no último ano
no município

IND
003

Prevalência de
casos de Cólera

Avaliar o percentual da
população doente por
Cólera no último ano no
município

IND
004

Prevalência de
casos de Doenças
diarreicas agudas

Avaliar o percentual da
população doente por
Doenças diarreicas
agudas no último ano no
município

Unidade

%

%

%

%

Fórmula e Variáveis

NÚMERO DE CASOS DE AMEBÍASE
POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO

X 100

NÚMERO DE CASOS DE ASCARIDÍASE
POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO

NÚMERO DE CASOS DE CÓLERA
POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO

X 100

X 100

NÚMERO DE CASOS DE DOENÇAS
DIARREICAS AGUDAS
POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO

X 100

Responsável pela
geração/ divulgação

Fonte de Dados

Referência

Secretaria, Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

DATASUS,
órgãos
municipais

DATASUS

Secretaria, Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

DATASUS,
órgãos
municipais

DATASUS

Secretaria, Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

DATASUS,
órgãos
municipais

DATASUS

Secretaria, Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

DATASUS,
órgãos
municipais

DATASUS
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Cód.

Indicador

Objetivo

IND
005

Prevalência de
casos de
Disenteria
bacilar

Avaliar o percentual da
população doente por
Disenteria bacilar no
último ano no município

Prevalência de
casos de Dengue

Avaliar o percentual da
população doente por
Dengue no último ano no
município

IND
007

Prevalência de
casos de Malária

Avaliar o percentual da
população doente por
Malária no último ano no
município

IND
008

Avaliar o percentual da
população doente por
Prevalência de
casos de Filariose Filariose no último ano no
município

IND
006

IND
009

Prevalência de
casos de Febre
amarela

Avaliar o percentual da
população doente por
Febre amarela no último
ano no município

Unidade

%

Fórmula e Variáveis

NÚMERO DE CASOS DE DISENTERIA BACILAR
POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO

NÚMERO DE CASOS DE DENGUE

%

POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO

NÚMERO DE CASOS DE MALÁRIA

%

POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO

NÚMERO DE CASOS DE FILARIOSE

%

POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO

X 100

X 100

X 100

NÚMERO DE CASOS DE FEBRE AMARELA

%

POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO

X 100

X 100

Responsável pela
geração/ divulgação

Fonte de Dados

Referência

Secretaria, Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

DATASUS,
órgãos
municipais

DATASUS

Secretaria, Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

DATASUS,
órgãos
municipais

DATASUS

Secretaria, Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

DATASUS,
órgãos
municipais

DATASUS

Secretaria, Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

DATASUS,
órgãos
municipais

DATASUS

Secretaria, Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

DATASUS,
órgãos
municipais

DATASUS
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Cód.

Indicador

Objetivo

IND
010

Prevalência de
casos de Febre
tifoide

Avaliar o percentual da
população doente por
Febre tifoide no último
ano no município

IND
011

Prevalência de
casos de
Giardíase

Avaliar o percentual da
população doente por
Giardíase no último ano
no município

IND
012

Prevalência de
casos de
Helmintose

Avaliar o percentual da
população doente por
Helmintose no último ano
no município

IND
013

Prevalência de
casos de Hepatite
A

Avaliar o percentual da
população doente por
Hepatite A no último ano
no município

IND
014

Prevalência de
casos de
Leptospirose

Avaliar o percentual da
população doente por
Leptospirose no último
ano no município

Unidade

Fórmula e Variáveis

NÚMERO DE CASOS DE FEBRE TIFOIDE

%

%

%

%

POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO

NÚMERO DE CASOS DE GIARDÍASE
POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO

NÚMERO DE CASOS DE HELMINTOSE
POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO

NÚMERO DE CASOS DE HEPATITE A
POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO

X 100

X 100

X 100

NÚMERO DE CASOS DE LEPTOSPIROSE

%

X 100

POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO

X 100

Responsável pela
geração/ divulgação

Fonte de Dados

Referência

Secretaria, Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

DATASUS,
órgãos
municipais

DATASUS

Secretaria, Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

DATASUS,
órgãos
municipais

DATASUS

Secretaria, Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

DATASUS,
órgãos
municipais

DATASUS

Secretaria, Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

DATASUS,
órgãos
municipais

DATASUS

Secretaria, Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

DATASUS,
órgãos
municipais

DATASUS
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Cód.

Indicador

Objetivo

IND
015

Prevalência de
casos de
Esquistossomose

Avaliar o percentual da
população doente por
Esquistossomose no
último ano no município

IND
016

Prevalência de
casos de
Salmonelose

Avaliar o percentual da
população doente por
Salmonelose no último
ano no município

Unidade

Fórmula e Variáveis

NÚMERO DE CASOS DE ESQUISTOSSOMOSE

%

POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO

X

100

NÚMERO DE CASOS DE SALMONELOSE

%

POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO

X 100

Responsável pela
geração/ divulgação

Fonte de Dados

Referência

Secretaria, Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

DATASUS,
órgãos
municipais

DATASUS

Secretaria, Setor ou
Departamento
indicado pelo
Conselho de
Saneamento

DATASUS,
órgãos
municipais

DATASUS
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Com as planilhas de informações preenchidas e de volta a interface inicial do
sistema, o usuário poderá selecionar no lado esquerdo da tela, a caixa corresponde ao
indicador que será feita a consulta, visto que já são calculados automaticamente (Figura
13).
Figura 13 – Planilhas de pesquisa

Ao selecionar a caixa de abastecimento de água, o usuário será direcionado
para a planilha de indicadores do setor de abastecimento de água (Figura 14).
Na segunda linha, o usuário coloca o ano em que deseja a consulta dos
indicadores (Figura 15), e nas tabelas seguintes os valores automaticamente são
atualizados para o ano de referência consultado. O mesmo procedimento deve ser
realizado para cada planilha dos demais indicadores, como observamos para o
esgotamento sanitário (Figura 16), limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos
(Figura 18), drenagem e manejo das águas pluviais (Figura 17), indicadores
relacionados ao agravo do saneamento (Figura 20) e políticos institucionais (Figura 19).
Para geração de relatórios e construção de gráficos, o usuário poderá utilizar os
valores

do

sistema

na

gestão

da

informação

no

município.
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Figura 14 – Indicadores de abastecimento de água

*Os valores exibidos na figura serão calculados a partir do preenchimento das planilhas de informações correspondentes ao município.
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Figura 15 – Ano de referência para consulta dos indicadores

*Os valores exibidos na figura serão calculados a partir do preenchimento das planilhas de informações correspondentes ao município.
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Figura 16 – Indicadores de esgotamento sanitário

*Os valores exibidos na figura serão calculados a partir do preenchimento das planilhas de informações correspondentes ao município.
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Figura 17 – Indicadores de drenagem e manejo das águas pluviais

*Os valores exibidos na figura serão calculados a partir do preenchimento das planilhas de informações correspondentes ao município.
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Figura 18 – Indicadores de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos

*Os valores exibidos na figura serão calculados a partir do preenchimento das planilhas de informações correspondentes ao município.
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Figura 19 – Indicadores políticos institucionais

*Os valores exibidos na figura serão calculados a partir do preenchimento das planilhas de informações correspondentes ao município.
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Figura 20 – Indicadores relacionados ao agravo do saneamento

*Os valores exibidos na figura serão calculados a partir do preenchimento das planilhas de informações correspondentes ao município.
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ANEXO I – QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO SOCIAL DE SANEAMENTO BÁSICO
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QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO SOCIAL DE SANEAMENTO BÁSICO
1. INFORMAÇÕES DA FAMÍLIA
Nome:

2. INFORMAÇÕES DA LOCALIDADE
Rua:

Nº de moradores na residência:

Bairro/Localidade:

3. SITUAÇÃO DA MORADIA/POSSE DO TERRENO
( ) Própria
( ) Alugada
( ) Cedida
( ) Outra:
( ) Financiada
( ) Arrendada ( ) Ocupada

4. LIXO (RESÍDUOS SÓLIDOS)
4.1. Há problemas com a coleta dos resíduos sólidos?
Se sim, quais os tipos de problema?
( ) Ausência de coleta de lixo
( ) Sim
( ) Frequência inadequada da coleta
( ) Não
( ) Ausência de coleta seletiva
( ) Outros:
4.2. Há problemas com a disposição dos resíduos sólidos para a coleta pública (lixeiras)?
Se sim, quais os tipos de problema?
( ) Ausência de lixeiras públicas
( ) Sim
( ) Frequência inadequada da coleta
( ) Não
( ) Poucas lixeiras públicas
( ) Outros:
4.3. Há problemas com a limpeza urbana?
Se sim, quais os tipos de problema?
( ) Sim
( ) Ausência de limpeza urbana
( ) Frequência inadequada da coleta
( ) Não
( ) Outros:
4.4. Nota para o sistema de coleta de lixo (de 1 a 10):
4.5. Sugestões ou reclamações relativas ao sistema de resíduos sólidos:
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5. ABASTECIMENTO DE ÁGUA
5.1. Tipo de abastecimento de água (Utiliza a água de onde?)
( ) Rede pública ou poço comunitário Se utiliza poço comunitário, qual o poço que abastece a
residência?
( ) Fonte ou nascente ou vertente
( ) Poço próprio
( ) Outro:
5.2. Se poço próprio ou vertente, possui tratamento coletivo?
Se sim, qual o tipo de tratamento?
( ) Adição de cloro
( ) Sim
( ) Filtração
( ) Não
( ) Adição de cloro mais filtração
( ) Outros:
5.3. Possui caixa d’água?
( ) Sim
( ) Não
5.4. Há problemas no abastecimento de água?
Se sim, quais os tipos de problemas?
( ) Ausência de rede de abastecimento de água
( ) Baixa pressão
( ) Alta pressão
( ) Sim
( ) Falta de água frequente
( ) Não
( ) Água com gosto
( ) Água com cor
( ) Ocorrência de doenças oriundas da água: diarreia...
( ) Outros:
5.5. Nota para o sistema de abastecimento de água (de 1 a 10):
5.6. Sugestões ou reclamações relativas ao sistema de abastecimento de água:

6. ESGOTAMENTO SANITÁRIO
6.1. Tipo de sistema de esgotamento sanitário
( ) Rede de esgoto
( ) Fossa séptica
( ) Não sabe
( ) Direto na rede pluvial
( ) Fossa rudimentar
( ) Fossa séptica, filtro e sumidouro ( ) Fossa séptica, filtro e rede pluvial
( ) Fossa séptica e rede pluvial
( ) Outro:
( ) Direto no rio ou sanga
6.2. Há problemas relacionados ao sistema de esgotamento sanitário?
Se sim, quais os tipos de problemas?
( ) Mau cheiro
( ) Sim
( ) Entupimento e transbordamento de fossas
( ) Insetos
( ) Não
( ) Ausência de rede coletora de esgoto
( ) Outros:
6.3. Nota para o sistema de esgotamento sanitário (de 1 a 10):
6.4. Sugestões ou reclamações relativas ao sistema de esgotamento sanitário:
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7. DRENAGEM DAS ÁGUAS DAS CHUVAS
7.1. Há problemas relacionados à drenagem das águas pluviais?
Se sim, quais os tipos de problemas?
( ) Mau cheiro
( ) Entupimento e transbordamento
( ) Sim
( ) Alagamento na rua:
( ) Não
( ) Ausência de sistema de drenagem urbana
( ) Alagamentos e enchentes em cursos d’água
( ) Outros:
7.2. Há problemas de erosão na propriedade ou próximo a ela?
( ) Sim
( ) Não
Se sim, indicar o locar:
7.3. Há problemas de erosão ou acumulo de barro na sua propriedade devido a drenagem das águas
das chuvas de estradas/vias pública?
( ) Sim
( ) Não
Se sim, indicar o locar:
7.4. Nota para o sistema de esgotamento sanitário (de 1 a 10):
7.5. Sugestões ou reclamações relativas ao sistema de esgotamento sanitário:

8. RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES GERAIS
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ANEXO II – GLOSSÁRIO DE INFORMAÇÕES

57

PMSB

SISTEMA DE INFORMAÇÕES

Glossário de informações de água e esgoto


Informações Gerais
Tabela 15 - Glossário de Informações Gerais

CÓDIGO

NOME

UNIDADE

POP_TOT

POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO (IBGE)

Habitantes

POP_URB

POPULAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO (IBGE)

Habitantes

G06A

POPULAÇÃO URBANA RESIDENTE DO(S) MUNICÍPIO(S) COM
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Habitantes

G06B

POPULAÇÃO URBANA RESIDENTE DO(S) MUNICÍPIO(S) COM
ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Habitantes

G12A

POPULAÇÃO TOTAL RESIDENTE DO(S) MUNICÍPIO(S) COM
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SEGUNDO O IBGE

Habitantes

POPULAÇÃO TOTAL RESIDENTE DO(S) MUNICÍPIO(S) COM
ESGOTAMENTO SANITÁRIO, SEGUNDO O IBGE
Fonte: Glossário de Informações SNIS (2015).

Habitantes

G12B



Informações de Água
Tabela 16 - Glossário de Informações de Água

CÓDIGO

NOME

UNIDADE

AG001

PULAÇÃO TOTAL ATENDIDA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA

AG002

QUANTIDADE DE LIGAÇÕES ATIVAS DE ÁGUA

AG003

QUANTIDADE DE ECONOMIAS ATIVAS DE ÁGUA

AG004

QUANTIDADE DE LIGAÇÕES ATIVAS DE ÁGUA MICROMEDIDAS

AG006

VOLUME DE ÁGUA PRODUZIDO

1.000 m³/ano

AG008

VOLUME DE ÁGUA MICROMEDIDO

1.000 m³/ano

AG010

VOLUME DE ÁGUA CONSUMIDO

1.000 m³/ano

AG018

VOLUME DE ÁGUA TRATADA IMPORTADO

1.000 m³/ano

AG019

VOLUME DE ÁGUA TRATADA EXPORTADO

1.000 m³/ano

AG024

VOLUME DE SERVIÇO

1.000 m³/ano

AG026
POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Fonte: Glossário de Informações SNIS (2015).

Habitantes
Ligações
Economias
Ligações

Habitantes
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Informações de Esgoto
Tabela 17 - Glossário de Informações de Esgoto

CÓDIGO

NOME

UNIDADE

ES001

POPULAÇÃO TOTAL ATENDIDA COM ESGOTAMENTO SANITÁRIO

ES002

QUANTIDADE DE LIGAÇÕES ATIVAS DE ESGOTOS

ES003

QUANTIDADE DE ECONOMIAS ATIVAS DE ESGOTOS

ES005

VOLUME DE ESGOTOS COLETADO

1.000 m³/ano

ES006

VOLUME DE ESGOTOS TRATADO

1.000 m³/ano

ES013

VOLUME DE ESGOTOS BRUTO IMPORTADO
VOLUME DE ESGOTO IMPORTADO TRATADO NAS INSTALAÇÕES DO
IMPORTADOR
VOLUME DE ESGOTO BRUTO EXPORTADO TRATADO NAS
INSTALAÇÕES DO IMPORTADOR

1.000m³/ano

ES014
ES015

ES026
POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA COM ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Fonte: Glossário de Informações SNIS (2015).



Habitantes
Ligações
Economias

1.000 m³/ano
1.000 m³/ano
Habitantes

Informações de Qualidade
Tabela 18 - Glossário de Informações de Qualidade

CÓDIGO

NOME
TIPO DE ATENDIMENTO DA PORTARIA SOBRE QUALIDADE DA
QD001
ÁGUA
QUANTIDADES DE PARALISAÇÕES NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
QD002
DE ÁGUA
QUANTIDADE DE ECONOMIAS ATIVAS ATINGIDAS POR
QD004
PARALISAÇÕES
Fonte: Glossário de Informações SNIS (2015).



UNIDADE
Unidade
Unidade

Informações de Água – Outras bases de dados
Tabela 19 - Glossário de Informações de Água – Outras bases de dados

CÓDIGO

NOME

UNIDADE

AA001

Nº DE DOMICÍLIOS DO MUNICÍPIO

Unidade

AA002

Nº DE DOMICÍLIOS ATENDIDOS COM A TARIFAÇÃO
Nº DE DOMICÍLIOS NA ZONA URBANA ATENDIDOS COM A
TARIFAÇÃO

Unidade

AA004

Nº DE DOMICÍLIOS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO

Unidade

AA005

Nº DE DOMICÍLIOS NA ZONA RURAL ATENDIDOS COM A TARIFAÇÃO

Unidade

AA006

Nº DE DOMICÍLIOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO

Unidade

AA003



Unidade

Informações de Esgoto – Outras bases de dados
Tabela 20 - Glossário de Informações de Esgoto – Outras bases de dados

CÓDIGO

NOME

UNIDADE
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NOME

EG001

VOLUME DE ESGOTO TRATADO DESTINADO AO REUSO

EG002

MASSA DE LODO TRATADO DESTINADO ADEQUADAMENTE
MASSA DE LODO GERADA EM ETE +MASSA DE LODO COLETADA DE
FOSSAS SÉPTICAS
NÚMERO DE DOMICÍLIOS QUE UTILIZAM SOLUÇÕES INDIVIDUAIS
(FOSSA SÉPTICA) PARA O TRATAMENTO NA ZONA URBANA
NÚMERO DE DOMICÍLIOS ATENDIDOS PELA REDE COLETORA DE
ESGOTO NA ZONA URBANA
NÚMERO DE DOMICÍLIOS QUE UTILIZAM OUTRAS SOLUÇÕES
INDIVIDUAIS PARA O TRATAMENTO NA ZONA URBANA
NÚMERO DE DOMICÍLIOS QUE UTILIZAM SOLUÇÕES INDIVIDUAIS
(FOSSA SÉPTICA) PARA O TRATAMENTO NA ZONA RURAL
NÚMERO DE DOMICÍLIOS ATENDIDOS PELA REDE COLETORA DE
ESGOTO NA ZONA RURAL
NÚMERO DE DOMICÍLIOS QUE UTILIZAM OUTRAS SOLUÇÕES
INDIVIDUAIS PARA O TRATAMENTO NA ZONA RURAL

EG003
EG004
EG005
EG006
EG007
EG008
EG009

UNIDADE
1.000 m³/ano
Kg/ano
Kg/ano
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

EG010

NÚMERO DE DOMICÍLIOS NA ZONA URBANA

Unidade

EG011

NÚMERO DE DOMICÍLIOS NA ZONA RURAL

Unidade

Glossário de informações de resíduos sólidos


Informações sobre coleta domiciliar e pública
Tabela 21 - Glossário de Informações sobre coleta domiciliar e pública

CÓDIGO

NOME
POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA NO MUNICÍPIO, ABRANGENDO O
DISTRITO-SEDE E LOCALIDADES

UNIDADE

CO108

QUANTIDADE DE RDO COLETADA PELO AGENTE PÚBLICO

Tonelada/ano

CO109

QUANTIDADE DE RDO COLETADA PELOS AGENTES PRIVADOS

Tonelada/ano

CO111

QUANTIDADE TOTAL DE RDO COLETADA POR TODOS OS AGENTES

Tonelada/ano

CO116

QUANTIDADE DE RDO E RPU COLETADA PELO AGENTE PÚBLICO
QUANTIDADE DE RDO E RPU COLETADA PELOS AGENTES
PRIVADOS
QUANTIDADE DE RDO COLETADA POR OUTROS AGENTES
EXECUTORES, EXCETO COOP. OU ASSOCIAÇÕES DE CATADORES
QUANTIDADE DE RDO E RPU COLETADA POR OUTROS AGENTES
EXECUTORES
POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO ATENDIDA COM SERVIÇO DE
COLETA DE RDO

Tonelada/ano

CO050

CO117
CO140
CO142
CO147

CO164
POPULAÇÃO TOTAL ATENDIDA NO MUNICÍPIO
Fonte: Glossário de Informações SNIS (2015).



Habitantes

Tonelada/ano
Tonelada/ano
Tonelada/ano
Habitantes
Habitantes

Informações sobre coleta seletiva e triagem
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Tabela 22 - Glossário de Informações sobre coleta seletiva e triagem
CÓDIGO

NOME
QTD. TOTAL RECOLHIDA PELOS 4 AGENTES EXECUTORES DA
CS026
COLETA SELETIVA ACIMA MENCIONADOS
QTD. RECOLHIDA NA COLETA SELETIVA EXECUTADA POR
CS048
ASSOCIAÇÕES OU COOPERATIVAS DE CATADORES COM
PARCERIA/APOIO DA PREFEITURA?
POPULAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO ATENDIDA COM A
CS050
COLETA SELETIVA DO TIPO PORTA-A-PORTA EXECUTADA
PELA PREFEITURA (OU SLU)
Fonte: Glossário de Informações SNIS (2015).



UNIDADE
Tonelada/ano
Tonelada/ano

Habitantes

Informações sobre Resíduos – Outras bases de dados
Tabela 23 - Glossário de Informações sobre Resíduos – Outras bases de dados

CÓDIGO

NOME

UNIDADE

RE001

MASSA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTINADO ADEQUADAMENTE

RE002

NÚMERO DE VEÍCULOS DE COLETA ADEQUADOS

Unidade

RE003

NÚMERO TOTAL DE VEÍCULOS DE COLETA

Unidade

RE004

NÚMERO DE DIAS COM SERVIÇO DE VARRIÇÃO PARALISADO

Dias

RE005

NÚMERO DE DIAS COM SERVIÇO DE COLETA PARALISADO

Dias

RE006

NÚMERO DE DIAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE PARALISADO
NÚMERO DE DIAS TOTAIS DO SERVIÇO DE VARRIÇÃO PREVISTO
ANUALMENTE
NÚMERO DE DIAS TOTAIS DO SERVIÇO DE COLETA PREVISTO
ANUALMENTE
NÚMERO DE DIAS TOTAIS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE
PREVISTO ANUALMENTE

Dias

RE007
RE008
RE009

Toneladas/ano

Dias
Dias
Dias

Glossário de informações de drenagem e manejo de águas pluviais


Informações de infraestrutura
Tabela 24 - Glossário de Informações de Infraestrutura

CÓDIGO
IE 001

NOME
EXISTE PLANO DIRETOR DE DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS
PLUVIAIS URBANAS NO MUNICÍPIO?

UNIDADE
-

IE 012

EXISTE CADASTRO TÉCNICO DE OBRAS LINEARES NO MUNICÍPIO?

-

IE 017

EXTENSÃO TOTAL DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO:
EXTENSÃO TOTAL DE VIAS PÚBLICAS URBANAS COM
PAVIMENTAÇÃO E MEIO-FIO (OU SEMELHANTE) :
EXTENSÃO TOTAL DE VIAS PÚBLICAS URBANAS COM REDES OU
CANAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS SUBTERRÂNEOS:

km

IE 019
IE 024

km
km
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CÓDIGO

NOME
EXISTE SERVIÇO DE DRENAGEM OU DESASSOREAMENTO DOS
IE 041
CURSOS D'ÁGUA NATURAIS PERENES EM ÁREAS URBANAS?
Fonte: Glossário de Informações SNIS (2015).



UNIDADE
-

Informações de Drenagem – Outras bases de dados
Tabela 25 - Glossário de Drenagem – Outras bases de dados

CÓDIGO
DR001
DR002
DR003
DR004
DR005
DR006

NOME
NÚMERO DE PONTOS DE ALAGAMENTO OCORRIDOS NA ZONA
URBANA
NÚMERO DE PONTOS SUSCEPTÍVEIS A ALAGAMENTOS
REGISTRADOS NA ZONA URBANA
NÚMERO DE PONTOS DE ALAGAMENTO OCORRIDOS NA ZONA
RURAL
NÚMERO DE PONTOS SUSCEPTÍVEIS A ALAGAMENTOS
REGISTRADOS NA ZONA RURAL
NÚMERO DE PONTOS DE ACESSO CRÍTICOS PAVIMENTADOS NA
ZONA RURAL
NÚMERO DE PONTOS DE ACESSO CRÍTICOS REGISTRADOSNA
ZONA RURAL

UNIDADE
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
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Informações sobre Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado

Tabela 26 - Glossário de Informações sobre Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental
Inadequado
CÓDIGO
DRS 001

NOME
NÚMERO DE CASOS DE AMEBÍASE

UNIDADE

DRS 002

NÚMERO DE CASOS DE ASCARIDÍASE

Unidade

DRS 003

NÚMERO DE CASOS DE CÓLERA

Unidade

DRS 004

NÚMERO DE CASOS DE DOENÇAS DIARREICAS AGUDAS

Unidade

DRS 005

NÚMERO DE CASOS DE DISENTERIA BACILAR

Unidade

DRS 006

NÚMERO DE CASOS DE DENGUE

Unidade

DRS 007

NÚMERO DE CASOS DE MALÁRIA

Unidade

DRS 008

NÚMERO DE CASOS DE FILARIOSE

Unidade

DRS 009

NÚMERO DE CASOS DE FEBRE AMARELA

Unidade

DRS 010

NÚMERO DE CASOS DE FEBRE TIFOIDE

Unidade

DRS 011

NÚMERO DE CASOS DE GIARDÍASE

Unidade

DRS 012

NÚMERO DE CASOS DE HELMINTOSE

Unidade

DRS 013

NÚMERO DE CASOS DE HEPATITE A

Unidade

DRS 014

NÚMERO DE CASOS DE LEPTOSPIROSE

Unidade

DRS 015

NÚMERO DE CASOS DE ESQUISTOSSOMOSE

Unidade

DRS 016

NÚMERO DE CASOS DE SALMONELOSE

Unidade

Unidade
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 Indicadores Operacionais de Água
Tabela 27 - Glossário de Indicadores Operacionais de Água
CÓDIGO

NOME

UNIDADE

IN001

DENSIDADE DE ECONOMIAS DE ÁGUA POR LIGAÇÃO

Econ./lig.

IN009

ÍNDICE DE HIDROMETRAÇÃO

%

IN023

ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ÁGUA

%

IN025

VOLUME DE ÁGUA DISPONIBILIZADO POR ECONOMIA

m³/mês/econ

IN044

ÍNDICE DE MICROMEDIÇÃO RELATIVO AO CONSUMO

%

IN049

ÍNDICE DE PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO

%

IN055 ÍNDICE DE ATENDIMENTO TOTAL DE ÁGUA
Fonte: Glossário de Indicadores SNIS (2015).

%

 Indicadores de Qualidade de Água
Tabela 28 - Glossário de Indicadores de Qualidade de Água
CÓDIGO

NOME

IN071 ECONOMIAS ATINGIDAS POR PARALISAÇÕES
Fonte: Glossário de Indicadores SNIS (2015).



UNIDADE
econ./paralis.

Indicadores Operacionais de Esgoto
Tabela 29 - Glossário de Indicadores Operacionais de Esgoto

CÓDIGO

NOME

UNIDADE

IN015

ÍNDICE DE COLETA DE ESGOTO

%

IN016

ÍNDICE DE TRATAMENTO DE ESGOTO

%

IN046

ÍNDICE DE ESGOTO TRATADO REFERIDO À ÁGUA CONSUMIDA
ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ESGOTO REFERIDO AOS
IN047
MUNICÍPIOS ATENDIDOS COM ÁGUA
Fonte: Glossário de Indicadores SNIS (2015).



%
%

Indicadores de Água – Outras bases de dados
Tabela 30 - Glossário de Indicadores de Água – Outras bases de dados

CÓDIGO
SAA 001

NOME
ÍNDICE DE ATENDIMENTO DO PADRÃO DE POTABILIDADE DA
ÁGUA (DISTRIBUÍDA)

UNIDADE
-

SAA 002

EXISTÊNCIA DE TARIFAÇÃO NO MUNICÍPIO

%

SAA 003

EXISTÊNCIA DE TARIFAÇÃO NA ZONA URBANA

%

SAA 004

ÍNDICE DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL COM

%
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CÓDIGO

NOME

UNIDADE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA
SAA 005



%

EXISTÊNCIA DE TARIFAÇÃO NA ZONA RURAL

Indicadores de Esgoto – Outras bases de dados
Tabela 31 - Glossário de Indicadores de Esgoto – Outras bases de dados

CÓDIGO

NOME

UNIDADE

SES 001

DENSIDADE DE ECONOMIAS DE ESGOTO POR LIGAÇÃO

SES 002

REUSO DE ESGOTO TRATADO

%

SES 003

DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DO LODO TRATADO
COBERTURA DO SISTEMA DE COLETA NA ZONA URBANA

%

SES 004
SES 005
SES 006
SES 007
SES 008
SES 009

PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS URBANOS COM SOLUÇÃO
INDIVIDUAL PARA O TRATAMENTO (FOSSA SÉPTICA)
PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS URBANOS COM SOLUÇÃO
INDIVIDUAL PARA O TRATAMENTO (OUTRAS)
COBERTURA DO SISTEMA DE COLETA NA ZONA RURAL
PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS RURAIS COM SOLUÇÃO
INDIVIDUAL PARA O TRATAMENTO (FOSSA SÉPTICA)
PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS RURAIS COM SOLUÇÃO
INDIVIDUAL PARA O TRATAMENTO (OUTRAS)

Econ./lig.

%
%
%
%
%
%
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Indicadores sobre Coleta Domiciliar e Pública
Tabela 32 - Glossário de Indicadores sobre Coleta Domiciliar e Pública

CÓDIGO

NOME
TAXA DE COBERTURA DO SERVIÇO DE COLETA DE RDO EM
RELAÇÃO À POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO

IN015

MASSA COLETADA (RDO + RPU) PER CAPITA EM RELAÇÃO À
POPULAÇÃO URBANA
Fonte: Glossário de Indicadores SNIS (2015).

IN021



UNIDADE
%
Kg/hab/dia

Indicadores sobre Coleta Seletiva e Triagem
Tabela 33 - Glossário de Indicadores sobre Coleta Seletiva e Triagem

CÓDIGO

NOME

UNIDADE

TAXA DE COBERTURA DO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA
PORTA-A-PORTA
EM RELAÇÃO À POPULAÇÃO URBANA DO
IN030
MUNICÍPIO.
TAXA DE MATERIAL RECOLHIDO PELA COLETA SELETIVA
(EXCETO
MAT. ORGÂNICA) EM RELAÇÃO À QUANTIDADE TOTAL
IN053
COLETADA DE RESÍDUOS SÓL. DOMÉSTICOS
Fonte: Glossário de Indicadores SNIS (2015).



%

%

Indicadores de Resíduos – Outras bases de dados
Tabela 34 - Glossário de Indicadores de Resíduos– Outras bases de dados

CÓDIGO

NOME

UNIDADE

SRS 001

GERAÇÃO PER CAPITA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Kg/hab.dia

SRS 002

EXISTÊNCIA DAS AÇÕES DO PIGIRS

-

SRS 003

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE LOGÍSTICA REVERSA

%

SRS 004

DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

%

SRS 005

ADEQUAÇÃO DO TRANSPORTE DE RESÍDUOS

%

SRS 006

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

%

SRS 007

Kg/hab.dia

GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ZONA URBANA

SRS 008

NÍVEL DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NA ZONA URBANA

%

SRS 009

GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ZONA RURAL

%

SRS 010

NÍVEL DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NA ZONA RURAL

SRS 011

TAXA DE PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO

%

SRS 012

TAXA DE PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA

%

SRS 013

TAXA DE PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

%
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Indicadores de Infraestrutura
Tabela 35 - Glossário de Indicadores de Infraestrutura

CÓDIGO

NOME
TAXA DE COBERTURA DE PAVIMENTAÇÃO E MEIO-FIO NA ÁREA
IN020
URBANA DO MUNICÍPIO
TAXA DE COBERTURA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM NA
IN021
ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO
Fonte: Glossário de Indicadores SNIS (2015).



UNIDADE
%
%

Indicadores de Drenagem – SNIS
Tabela 36 - Glossário de Indicadores de Drenagem – SNIS

CÓDIGO
SDR 001
SDR 002
SDR 003



NOME
EXISTÊNCIA DE CADASTRO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO
SISTEMA DE DRENAGEM
EXISTÊNCIA PLANO DIRETOR DE DRENAGEM E MANEJO DAS
ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS NO MUNICÍPIO
EXISTÊNCIA SERVIÇO DE DRAGAGEM OU
DESASSOREAMENTO DOS CURSOS D'ÁGUA NATURAIS
PERENES EM ÁREAS URBANAS

UNIDADE
-

Indicadores de Drenagem – Outras bases de dados
Tabela 37 - Glossário de Indicadores de Drenagem– Outras bases de dados

CÓDIGO

NOME

UNIDADE

SDR 004

INCIDÊNCIA DE PONTOS DE ALAGAMENTO NA ZONA URBANA

%

SDR 005

INCIDÊNCIA DE PONTOS DE ALAGAMENTO NA ZONA RURAL

%

SDR 006

PAVIMENTAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO CRÍTICOS

%
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Indicadores Político Institucional
Tabela 38 - Glossário de Indicadores Político Institucional

CÓDIGO

NOME

UNIDADE

IPI 001

EXISTÊNCIA DA LEI ORGÂNICA

-

IPI 002

EXISTÊNCIA DE CÓDIGO SANITÁRIO

-

IPI 003

EXISTÊNCIA DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

-

IPI 004

EXISTÊNCIA DE PLANO DIRETOR

-

IPI 005

EXISTÊNCIA DE CÓDIGO DO MEIO AMBIENTE

-

IPI 006

EXISTÊNCIA DE LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

-

IPI 007

EXISTÊNCIA DE LEI DE SANEAMENTO

-

IPI 008

EXISTÊNCIA DE LEI DE CRIAÇÃO DOS DISTRITOS E COMUNIDADES

-

IPI 009

EXISTÊNCIA DE CÓDIGO DE OBRAS

-

IPI 010

EXISTÊNCIA DE LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO

-

IPI 011

EXISTÊNCIA DE LEI TRIBUTÁRIA

-
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Indicadores de agravos relacionados ao saneamento
Tabela 39 - Glossário de Indicadores de agravos relacionados ao saneamento
CÓDIGO
IND 001

NOME
PREVALÊNCIA DE CASOS DE AMEBÍASE

UNIDADE

IND 002

PREVALÊNCIA DE CASOS DE ASCARIDÍASE

%

IND 003

PREVALÊNCIA DE CASOS DE CÓLERA

%

%

IND 005

PREVALÊNCIA DE CASOS DE DOENÇAS DIARREICAS
AGUDAS
PREVALÊNCIA DE CASOS DE DISENTERIA BACILAR

IND 006

PREVALÊNCIA DE CASOS DE DENGUE

%

IND 007

PREVALÊNCIA DE CASOS DE MALÁRIA

%

IND 008

PREVALÊNCIA DE CASOS DE FILARIOSE

%

IND 009

PREVALÊNCIA DE CASOS DE FEBRE AMARELA

%

IND 010

PREVALÊNCIA DE CASOS DE FEBRE TIFOIDE

%

IND 011

PREVALÊNCIA DE CASOS DE GIARDÍASE

%

IND 012

PREVALÊNCIA DE CASOS DE HELMINTOSE

%

IND 013

PREVALÊNCIA DE CASOS DE HEPATITE A

%

IND 014

PREVALÊNCIA DE CASOS DE LEPTOSPIROSE

%

IND 015

PREVALÊNCIA DE CASOS DE ESQUISTOSSOMOSE

%

IND 016

PREVALÊNCIA DE CASOS DE SALMONELOSE

%

IND 004

%
%
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1. APRESENTAÇÃO
O presente relatório simplificado (Produto J) faz parte dos procedimentos
para avaliação da execução do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e
tem por objetivo descrever as atividades realizadas no mês de setembro de 2018 na
elaboração do PMSB dos municípios de Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de
Velhos, Parazinho, Pedra Grande, Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e
São Vicente, situados no Rio Grande do Norte, sendo uma das etapas exigidas pelo
Termo de Referência da FUNASA.
A elaboração do PMSB está sob a responsabilidade da empresa Inovação
Civil Brasileira (INCIBRA), contratada pelo Consórcio Público Intermunicipal do Rio
Grande do Norte (COPIRN), e tem por finalidade atender ao convênio estabelecido
entre a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e o COPIRN, conforme o Termo de
Referência (TR).
Buscando a qualidade na elaboração do PMSB trabalhou-se no mês de
setembro para realização do produto A - Portaria de nomeação dos comitês de
coordenação e executivo e produto B – Plano de mobilização social.
A apresentação dessas ações em forma de relatório também busca
subsidiar as tomadas de decisões de todos os envolvidos, possibilitando-os ter
acesso a todas as dimensões de um projeto de responsabilidade da INCIBRA,
sendo um instrumento de gestão e fortalecimento das relações intersetoriais entre as
organizações.
No mês de setembro foi realizada uma visita a cada município. Durante a
visita, foi realizada uma palestra abordando que é saneamento básico, uma reunião
para formação dos comitês de coordenação e executivo e para definir a setorização
dos municípios para mobilização social, assim como foram estudadas, de acordo
com as especificidades de cada município, as estratégias de divulgação da
elaboração do PMSB e dos eventos a serem realizados.
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2. ATIVIDADES
2.1. REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PMSB E FORMAÇÃO DOS COMITÊS
EM BENTO FERNANDES
Este momento teve como finalidade central lançar o PMSB, bem como expor
o desenvolvimento dos trabalhos do comitê executivo. A abertura foi realizada pelo
Prefeito com discurso de boas-vindas e, em seguida, com a palestra do Sr.
Francisco Alves da Costa Sobrinho (Consultor do COPIRN), que explanou o que é o
Plano Municipal de Saneamento Básico e abordou a legislação que ampara o
saneamento básico como direito, assim como discorreu sobre as etapas a serem
seguidas para a realização de um PMSB.
A reunião de apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico do
Município de Bento Fernandes ocorreu no dia 26 de setembro de 2018, às 09 horas,
na Prefeitura de Bento Fernandes. Estiveram presentes Excelentíssimo Prefeito
Paulo Marques de Oliveira Junior, Secretários municipais, participantes dos Comitês
de Coordenação e Executivo, o Sr. Francisco Alves da Costa Sobrinho
Coordenador/Consultor da COPIRN-Natal e a equipe técnica da empresa INCIBRA
representada pela Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha e a estagiária em engenharia
ambiental Cândida Beatriz Santos Batista.
Na

sequência,

foram

realizadas,

conversas

com

moradores

e

gestores/coordenadores do município do município e, assim, planejou-se a
setorização da mobilização das zonas rural e urbana do município definindo os
possíveis locais para a realização dos eventos de mobilização social. Foram
discutidos os meios de divulgação mais eficientes no município para futuras
mobilizações sociais definindo, com isso, as estratégias de divulgação da
elaboração do PMSB e dos eventos futuros de mobilização social.
Após esse momento, a Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha dirigiu o
processo de composição dos grupos de formação dos comitês e o compromisso do
prefeito de encaminhar nomes e sugestões de representantes da sociedade civil
para compor tais comitês. Alguns dos participantes mostraram interesse imediato em
compor os comitês, preenchendo uma ficha de cadastro. Nesse momento foi
escolhido o representante do comitê de coordenação.
5
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Nesta reunião foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
Figura 1: Apresentação do Sr. Francisco Alves da
Costa Sobrinho (Consultor do COPIRN)

Figura 2: Momento de definição dos membros dos
comitês de coordenação e executivo

2.2. REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PMSB E FORMAÇÃO DOS COMITÊS
EM CERRO CORÁ
Este momento teve como finalidade central lançar o PMSB, bem como expor
o desenvolvimento dos trabalhos do comitê executivo. A abertura foi realizada pela
Prefeita com discurso de boas-vindas e, em seguida, com a palestra do Sr.
Francisco Alves da Costa Sobrinho (Consultor do COPIRN), que explanou o que é o
Plano Municipal de Saneamento Básico e abordou a legislação que ampara o
saneamento básico como direito, assim como discorreu sobre as etapas a serem
seguidas para a realização de um PMSB.
A reunião de apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico do
Município de Cerro Corá ocorreu no dia 27 de setembro de 2018, às 10h no Centro
de Convivência de Idosos de Cerro Corá. Estiveram presentes a excelentíssima
prefeita

Maria

Das Graças De

Medeiros Oliveira,

secretários municipais,

participantes dos Comitês de Coordenação e Executivo, o Sr. Francisco Alves da
Costa Sobrinho, Consultor do COPIRN, e a equipe técnica da empresa INCIBRA
representada pela Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha e a estagiária em engenharia
ambiental Cândida Beatriz Santos Batista.
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Na

sequência,

foram

realizadas,

conversas

com

moradores

e

gestores/coordenadores do município do município e, assim, planejou-se a
setorização da mobilização das zonas rural e urbana do município definindo os
possíveis locais para a realização dos eventos de mobilização social. Foram
discutidos os meios de divulgação mais eficientes no município para futuras
mobilizações sociais definindo, com isso, as estratégias de divulgação da
elaboração do PMSB e dos eventos futuros de mobilização social.
Após esse momento, a Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha dirigiu o
processo de composição dos grupos de formação dos comitês e o compromisso do
prefeito de encaminhar nomes e sugestões de representantes da sociedade civil
para compor tais comitês. Alguns dos participantes mostraram interesse imediato em
compor os comitês, preenchendo uma ficha de cadastro. Nesse momento foi
escolhido o representante do comitê de coordenação.
Nesta reunião foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
Figura 3: Boas vindas da Prefeita

Figura 4: Palestra sobre saneamento

2.3. REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PMSB E FORMAÇÃO DOS COMITÊS
EM LAGOA DE VELHOS
Este momento teve como finalidade central lançar o PMSB, bem como expor
o desenvolvimento dos trabalhos do comitê executivo. A abertura foi realizada pela
Prefeita com discurso de boas-vindas e, em seguida, com a palestra do Sr.
Francisco Alves da Costa Sobrinho (Consultor do COPIRN), que explanou o que é o
7

RELATÓRIO MENSAL – SETEMBRO

PMSB

Plano Municipal de Saneamento Básico e abordou a legislação que ampara o
saneamento básico como direito, assim como discorreu sobre as etapas a serem
seguidas para a realização de um PMSB.
A reunião de apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico do
Município de Lagoa de Velhos ocorreu no dia 28 de setembro de 2018, às 09h na
Prefeitura de Lagoa de Velhos, no bairro do Centro. Estiveram presentes a
excelentíssima prefeita Sonyara de Sousa Ribeiro, secretários municipais,
participantes dos Comitês de Coordenação e Executivo, o Sr. Francisco Alves da
Costa Sobrinho, Consultor do COPIRN, e a equipe técnica da empresa INCIBRA
representada pela Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha e a estagiária em engenharia
ambiental Sara Raquel Laurentino Barbosa de Lima.
Na

sequência,

foram

realizadas,

conversas

com

moradores

e

gestores/coordenadores do município do município e, assim, planejou-se a
setorização da mobilização das zonas rural e urbana do município definindo os
possíveis locais para a realização dos eventos de mobilização social. Foram
discutidos os meios de divulgação mais eficientes no município para futuras
mobilizações sociais definindo, com isso, as estratégias de divulgação da
elaboração do PMSB e dos eventos futuros de mobilização social.
Após esse momento, a Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha dirigiu o
processo de composição dos grupos de formação dos comitês e o compromisso do
prefeito de encaminhar nomes e sugestões de representantes da sociedade civil
para compor tais comitês. Alguns dos participantes mostraram interesse imediato em
compor os comitês, preenchendo uma ficha de cadastro. Nesse momento foi
escolhido o representante do comitê de coordenação.
Nesta reunião foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
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Figura 5: Apresentação sobre saneamento

Figura 6: Planejamento da setorização

2.4. REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PMSB E FORMAÇÃO DOS COMITÊS
EM PARAZINHO
Este momento teve como finalidade central lançar o PMSB, bem como expor
o desenvolvimento dos trabalhos do comitê executivo. A abertura foi realizada pelo
prefeito com discurso de boas-vindas e, em seguida, com a palestra do Sr.
Francisco Alves da Costa Sobrinho (Consultor do COPIRN), que explanou o que é o
Plano Municipal de Saneamento Básico e abordou a legislação que ampara o
saneamento básico como direito, assim como discorreu sobre as etapas a serem
seguidas para a realização de um PMSB.
A reunião de apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico do
Município de Parazinho ocorreu no dia 24 de setembro de 2018, às 09h no Centro
de Convivência de Idosos de Parazinho, no bairro do Centro. Estiveram presentes
excelentíssimo prefeito Carlos Veriano de Lima, secretários municipais, participantes
dos Comitês de Coordenação e Executivo, o Sr. Francisco Alves da Costa Sobrinho,
Consultor do COPIRN, e a equipe técnica da empresa INCIBRA representada pela
Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha e a estagiária em engenharia ambiental
Cândida Beatriz Santos Batista.
Na

sequência,

foram

realizadas,

conversas

com

moradores

e

gestores/coordenadores do município do município e, assim, planejou-se a
9
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setorização da mobilização das zonas rural e urbana do município definindo os
possíveis locais para a realização dos eventos de mobilização social. Foram
discutidos os meios de divulgação mais eficientes no município para futuras
mobilizações sociais definindo, com isso, as estratégias de divulgação da
elaboração do PMSB e dos eventos futuros de mobilização social.
Após esse momento, a Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha dirigiu o
processo de composição dos grupos de formação dos comitês e o compromisso do
prefeito de encaminhar nomes e sugestões de representantes da sociedade civil
para compor tais comitês. Alguns dos participantes mostraram interesse imediato em
compor os comitês, preenchendo uma ficha de cadastro. Nesse momento foi
escolhido o representante do comitê de coordenação.
Nesta reunião foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
Figura 7: Boas vindas do prefeito.

Figura 8: Reunião de formação dos comitês

2.5. REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PMSB E FORMAÇÃO DOS COMITÊS
EM PEDRA GRANDE
Este momento teve como finalidade central lançar o PMSB, bem como expor
o desenvolvimento dos trabalhos do comitê executivo. A abertura foi realizada pelo
prefeito com discurso de boas-vindas e, em seguida, com a palestra do Sr.
Francisco Alves da Costa Sobrinho (Consultor do COPIRN), que explanou o que é o
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Plano Municipal de Saneamento Básico e abordou a legislação que ampara o
saneamento básico como direito, assim como discorreu sobre as etapas a serem
seguidas para a realização de um PMSB.
A reunião de apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico do
Município de Pedra Grande ocorreu no dia 24 de setembro de 2018, às 09h na
Prefeitura de Pedra Grande, no bairro do Centro. Estiveram presentes o
excelentíssimo prefeito Valdemir Valentim Soares Belchior, secretários municipais,
participantes dos Comitês de Coordenação e Executivo, o Sr. Francisco Alves da
Costa Sobrinho, Consultor do COPIRN, e a equipe técnica da empresa INCIBRA
representada pela Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha e a estagiária em engenharia
ambiental Cândida Beatriz Santos Batista.
Na

sequência,

foram

realizadas,

conversas

com

moradores

e

gestores/coordenadores do município do município e, assim, planejou-se a
setorização da mobilização das zonas rural e urbana do município definindo os
possíveis locais para a realização dos eventos de mobilização social. Foram
discutidos os meios de divulgação mais eficientes no município para futuras
mobilizações sociais definindo, com isso, as estratégias de divulgação da
elaboração do PMSB e dos eventos futuros de mobilização social.
Após esse momento, a Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha dirigiu o
processo de composição dos grupos de formação dos comitês e o compromisso do
prefeito de encaminhar nomes e sugestões de representantes da sociedade civil
para compor tais comitês. Alguns dos participantes mostraram interesse imediato em
compor os comitês, preenchendo uma ficha de cadastro. Nesse momento foi
escolhido o representante do comitê de coordenação.
Nesta reunião foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
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Figura 9: Reunião inicial no municipio de Pedra Grande/RN.

2.6. REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PMSB E FORMAÇÃO DOS COMITÊS
EM PEDRA PRETA
Este momento teve como finalidade central lançar o PMSB, bem como expor
o desenvolvimento dos trabalhos do comitê executivo. A abertura foi realizada pelo
prefeito com discurso de boas-vindas e, em seguida, com a palestra do Sr.
Francisco Alves da Costa Sobrinho (Consultor do COPIRN), que explanou o que é o
Plano Municipal de Saneamento Básico e abordou a legislação que ampara o
saneamento básico como direito, assim como discorreu sobre as etapas a serem
seguidas para a realização de um PMSB.
A reunião de apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico do
Município de Pedra Preta ocorreu no dia 09 de outubro de 2018, às 14h na Câmara
Municipal de Pedra Preta, no bairro do Centro. Estiveram presentes o
excelentíssimo prefeito Luiz Antônio Bandeira de Souza, secretários municipais,
participantes dos Comitês de Coordenação e Executivo, o Sr. Francisco Alves da
Costa Sobrinho, Consultor do COPIRN, e a equipe técnica da empresa INCIBRA
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representada pela Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha e a estagiária em engenharia
ambiental Sara Raquel Laurentino Barbosa de Lima.
Na

sequência,

foram

realizadas,

conversas

com

moradores

e

gestores/coordenadores do município do município e, assim, planejou-se a
setorização da mobilização das zonas rural e urbana do município definindo os
possíveis locais para a realização dos eventos de mobilização social. Foram
discutidos os meios de divulgação mais eficientes no município para futuras
mobilizações sociais definindo, com isso, as estratégias de divulgação da
elaboração do PMSB e dos eventos futuros de mobilização social.
Após esse momento, a Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha dirigiu o
processo de composição dos grupos de formação dos comitês e o compromisso do
prefeito de encaminhar nomes e sugestões de representantes da sociedade civil
para compor tais comitês. Alguns dos participantes mostraram interesse imediato em
compor os comitês, preenchendo uma ficha de cadastro. Nesse momento foi
escolhido o representante do comitê de coordenação.
Nesta reunião foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
Figura 10: Palestra sobre saneamento no municipio de

Figura 11: conversas com moradores e

Pedra Preta/RN.

gestores/coordenadores do município de Pedra Preta
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2.7. REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PMSB E FORMAÇÃO DOS COMITÊS
EM PUREZA
Este momento teve como finalidade central lançar o PMSB, bem como expor
o desenvolvimento dos trabalhos do comitê executivo. A abertura foi realizada pelo
prefeito com discurso de boas-vindas e, em seguida, com a palestra do Sr.
Francisco Alves da Costa Sobrinho (Consultor do COPIRN), que explanou o que é o
Plano Municipal de Saneamento Básico e abordou a legislação que ampara o
saneamento básico como direito, assim como discorreu sobre as etapas a serem
seguidas para a realização de um PMSB.
A reunião de apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico do
Município de Pureza ocorreu no dia 09 de outubro de 2018, às 09h no Centro de
Turismo de Pureza, no bairro do Centro. Estiveram presentes o excelentíssimo
prefeito João da Fonseca Moura Neto, secretários municipais, participantes dos
Comitês de Coordenação e Executivo, o Sr. Francisco Alves da Costa Sobrinho,
Consultor do COPIRN, e a equipe técnica da empresa INCIBRA representada pela
Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha e a estagiária em engenharia ambiental Sara
Raquel Laurentino Barbosa de Lima.
Na

sequência,

foram

realizadas,

conversas

com

moradores

e

gestores/coordenadores do município do município e, assim, planejou-se a
setorização da mobilização das zonas rural e urbana do município definindo os
possíveis locais para a realização dos eventos de mobilização social. Foram
discutidos os meios de divulgação mais eficientes no município para futuras
mobilizações sociais definindo, com isso, as estratégias de divulgação da
elaboração do PMSB e dos eventos futuros de mobilização social.
Após esse momento, a Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha dirigiu o
processo de composição dos grupos de formação dos comitês e o compromisso do
prefeito de encaminhar nomes e sugestões de representantes da sociedade civil
para compor tais comitês. Alguns dos participantes mostraram interesse imediato em
compor os comitês, preenchendo uma ficha de cadastro. Nesse momento foi
escolhido o representante do comitê de coordenação.
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Nesta reunião foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
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Figura 12: Palestra sobre saneamento no municipio de

Figura 13: Conversas com moradores e

Pureza/RN

gestores/coordenadores do município dde Pedra Preta

2.8. REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PMSB E FORMAÇÃO DOS COMITÊS
EM SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Este momento teve como finalidade central lançar o PMSB, bem como expor
o desenvolvimento dos trabalhos do comitê executivo. A abertura foi realizada pelo
prefeito com discurso de boas-vindas e, em seguida, com a palestra do Sr.
Francisco Alves da Costa Sobrinho (Consultor do COPIRN), que explanou o que é o
Plano Municipal de Saneamento Básico e abordou a legislação que ampara o
saneamento básico como direito, assim como discorreu sobre as etapas a serem
seguidas para a realização de um PMSB.
A reunião de apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico do
Município de São Miguel do Gostoso ocorreu no dia 25 de setembro de 2018, às 14h
no Centro Cultural de São Miguel do Gostoso, no bairro do Centro. Estiveram
presentes o excelentíssimo prefeito José Renato Teixeira de Souza, secretários
municipais, participantes dos Comitês de Coordenação e Executivo, o Sr. Francisco
Alves da Costa Sobrinho, Consultor do COPIRN, e a equipe técnica da empresa
INCIBRA representada pela Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha e a estagiária em
engenharia ambiental Cândida Beatriz Santos Batista.
Na

sequência,

foram

realizadas,

conversas

com

moradores

e

gestores/coordenadores do município do município e, assim, planejou-se a
16
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setorização da mobilização das zonas rural e urbana do município definindo os
possíveis locais para a realização dos eventos de mobilização social. Foram
discutidos os meios de divulgação mais eficientes no município para futuras
mobilizações sociais definindo, com isso, as estratégias de divulgação da
elaboração do PMSB e dos eventos futuros de mobilização social.
Após esse momento, a Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha dirigiu o
processo de composição dos grupos de formação dos comitês e o compromisso do
prefeito de encaminhar nomes e sugestões de representantes da sociedade civil
para compor tais comitês. Alguns dos participantes mostraram interesse imediato em
compor os comitês, preenchendo uma ficha de cadastro. Nesse momento foi
escolhido o representante do comitê de coordenação.
Nesta reunião foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
Figura 14: Palestra sobre saneamento no municipio de

Figura 15: Conversas com moradores e

São Miguel do Gostoso/RN

gestores/coordenadores do município de São Miguel
do Gostoso/RN

2.9. REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PMSB E FORMAÇÃO DOS COMITÊS
EM SÃO VICENTE
Este momento teve como finalidade central lançar o PMSB, bem como expor
o desenvolvimento dos trabalhos do comitê executivo. A abertura foi realizada pela
prefeita com discurso de boas-vindas e, em seguida, com a palestra do Sr.
17
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Francisco Alves da Costa Sobrinho (Consultor do COPIRN), que explanou o que é o
Plano Municipal de Saneamento Básico e abordou a legislação que ampara o
saneamento básico como direito, assim como discorreu sobre as etapas a serem
seguidas para a realização de um PMSB.
A reunião de apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico do
Município de São Vicente ocorreu no dia 04 de outubro de 2018, às 09h na
Prefeitura de São Vicente, no bairro do Centro. Estiveram presente a excelentíssima
prefeita Iracema Pereira de Lima Campelo, Secretários municipais, participantes dos
Comitês de Coordenação e Executivo, o Sr. Francisco Alves da Costa Sobrinho,
Consultor do COPIRN, e a equipe técnica da empresa INCIBRA representada pela
Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha e a estagiária em engenharia ambiental
Cândida Beatriz Santos Batista..
Na

sequência,

foram

realizadas,

conversas

com

moradores

e

gestores/coordenadores do município do município e, assim, planejou-se a
setorização da mobilização das zonas rural e urbana do município definindo os
possíveis locais para a realização dos eventos de mobilização social. Foram
discutidos os meios de divulgação mais eficientes no município para futuras
mobilizações sociais definindo, com isso, as estratégias de divulgação da
elaboração do PMSB e dos eventos futuros de mobilização social.
Após esse momento, a Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha dirigiu o
processo de composição dos grupos de formação dos comitês e o compromisso do
prefeito de encaminhar nomes e sugestões de representantes da sociedade civil
para compor tais comitês. Alguns dos participantes mostraram interesse imediato em
compor os comitês, preenchendo uma ficha de cadastro. Nesse momento foi
escolhido o representante do comitê de coordenação.
Nesta reunião foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
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Figura 16: Conversa sobre o que é saneamento no

Figura 17: Conversas com moradores e

município de São Vicente/RN

gestores/coordenadores do município de São
Vicente/RN
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1. APRESENTAÇÃO
O presente relatório simplificado (Produto J) faz parte dos procedimentos
para avaliação da execução do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e
tem por objetivo descrever as atividades realizadas no mês de outubro de 2018 na
elaboração do PMSB dos municípios de Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de
Velhos, Parazinho, Pedra Grande, Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e
São Vicente, situados no Rio Grande do Norte, sendo uma das etapas exigidas pelo
Termo de Referência da FUNASA.
A elaboração do PMSB está sob a responsabilidade da empresa Inovação
Civil Brasileira (INCIBRA), contratada pelo COPIRN, e tem por finalidade atender ao
convênio estabelecido entre a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e o
COPIRN, conforme o Termo de Referência (TR).
Buscando a qualidade na elaboração do PMSB, durante o mês de outubro
foi trabalhado para a conclusão do produto A (Portaria de nomeação dos membros
do Comitê de Coordenação e do Comitê Executivo) e do produto B (Plano de
Mobilização Social). Nesse sentido, realizaram-se reuniões de apresentação e
avaliação dos produtos A e B em cada um dos nove municípios. Além disso, a
oportunidade da reunião foi utilizada para realizar uma oficina de capacitação sobre
processos de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico.
A oficina de capacitação sobre processos de elaboração do Plano Municipal
de Saneamento Básico e a reunião de apresentação e avaliação dos produtos A e B
em cada um dos nove municípios ocorreram conforme está descrito a seguir.
A apresentação dessas ações em forma de relatório também busca
subsidiar as tomadas de decisões de todos os envolvidos, possibilitando-os ter
acesso a todas as dimensões de um projeto de responsabilidade da INCIBRA,
sendo um instrumento de gestão e fortalecimento das relações intersetoriais entre as
organizações.
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2. ATIVIDADES
2.1. REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS A E B EM
BENTO FERNANDES
Esta reunião teve como finalidade central apresentar a avaliar os produtos A
e B do PMSB, bem como expor o desenvolvimento dos trabalhos do comitê
executivo.
A reunião realizada em Bento Fernandes/RN ocorreu no dia 06 de novembro
de 2018, às 08h30min no Centro de Referência de Assistência Social de Bento
Fernandes, onde se reuniram o Comitê de Coordenação do Plano Municipal de
Saneamento Básico do município de Bento Fernandes, agente municipais de saúde,
de endemias, de vigilância sanitária, agentes de assistência social, profissionais da
educação, profissionais da infraestrutura municipal e saneamento básico municipal
com objetivo de apresentar os produtos A - Portaria de Formação dos Comitês de
Coordenação e Executivo do Plano de Saneamento Básico e B – Plano de
Mobilização Social, assim como também capacitar o público presente em relação
aos processos de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico.
Estiveram presentes o excelentíssimo prefeito Paulo Marques de Oliveira
Junior, os secretários municipais, os participantes dos Comitês de Coordenação e
Executivo, o Sr. Francisco Alves da Costa Sobrinho Consultor do COPIRN e a
equipe técnica da empresa INCIBRA representada pela Sra. Maynara Eloíse da
Silva Rocha e a estagiária em Engenharia Ambiental Cândida Beatriz Santos
Batista.
Durante a reunião, os presentes sugeriram algumas alterações nos produtos
apresentados. Ao final da reunião, as alterações sugeridas haviam sido realizadas e,
assim, os dois produtos foram aprovados.
Nesta reunião foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
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Figura 1: Apresentação do Sr. Francisco Alves da
Costa Sobrinho (Consultor do COPIRN)

Figura 2: Momento de definição dos membros dos
comitês de coordenação e executivo

2.2. REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS A E B EM
CERRO CORÁ
Esta reunião teve como finalidade central apresentar a avaliar os produtos A
e B do PMSB, bem como expor o desenvolvimento dos trabalhos do comitê
executivo.
A reunião realizada em Cerro Corá/RN ocorreu no dia 08 de novembro de
2018, às 08h30min no Cine Canário de Cerro Corá, onde se reuniram o Comitê de
Coordenação do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Cerro
Corá, agente municipais de saúde, de endemias, agentes de assistência social, de
vigilância sanitária e profissionais da educação com objetivo de apresentar os
produtos A - Portaria de Formação dos Comitês de Coordenação e Executivo do
Plano de Saneamento Básico e B – Plano de Mobilização Social, assim como
também capacitar o público presente em relação aos processos de elaboração do
Plano Municipal de Saneamento Básico.
Estiveram presentes a excelentíssima prefeita Maria Das Graças de
Medeiros Oliveira, os secretários municipais, os participantes dos Comitês de
Coordenação e Executivo, o Sr. Francisco Alves da Costa Sobrinho Consultor do
COPIRN e a equipe técnica da empresa INCIBRA representada pela Sra. Maynara
Eloíse da Silva Rocha e a estagiária em Engenharia Ambiental Cândida Beatriz
Santos Batista.
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Durante a reunião, os presentes sugeriram algumas alterações nos produtos
apresentados. Ao final da reunião, as alterações sugeridas haviam sido realizadas e
assim, os dois produtos foram aprovados.
Nesta reunião foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
Figura 3: Inicio da Reunião

Figura 4: Apresentação dos produtos A e B

2.3. REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS A E B EM
LAGOA DE VELHOS
Esta reunião teve como finalidade central apresentar a avaliar os produtos A
e B do PMSB, bem como expor o desenvolvimento dos trabalhos do comitê
executivo.
A reunião realizada em Lagoa de Velhos/RN ocorreu no dia 05 de novembro
de 2018, às 08h30min na Câmara Municipal de Lagoa de Velhos, Estado do Rio
Grande do Norte, onde se reuniram o Comitê de Coordenação do Plano Municipal
de Saneamento Básico do município de Lagoa de Velhos, agentes municipais de
saúde, de endemias, de vigilância sanitária, agentes de assistência social,
profissionais da educação, profissionais da infraestrutura municipal e saneamento
básico municipal com objetivo de apresentar os produtos A - Portaria de Formação
dos Comitês de Coordenação e Executivo do Plano de Saneamento Básico e B –
Plano de Mobilização Social, assim como também capacitar o público presente em
relação aos processos de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico.
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Estiveram presentes a excelentíssima prefeita Sonyara de Sousa Ribeiro, os
secretários municipais, os participantes dos Comitês de Coordenação e Executivo, o
Sr. Francisco Alves da Costa Sobrinho Consultor do COPIRN e a equipe técnica da
empresa INCIBRA representada pela Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha e a
estagiária em engenharia ambiental Cândida Beatriz Santos Batista.
Durante a reunião, os presentes sugeriram algumas alterações nos produtos
apresentados. Ao final da reunião as alterações sugeridas haviam sido realizadas e
assim, os dois produtos foram aprovados.
Nesta reunião foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
Figura 5: Sugestão de alteração nos produtos A e B

Figura 6: Presentes na Reunião

2.4. REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS A E B EM
PARAZINHO
Esta reunião teve como finalidade central apresentar a avaliar os produtos A
e B do PMSB, bem como expor o desenvolvimento dos trabalhos do comitê
executivo.
A reunião realizada ao município de Parazinho/RN ocorreu no dia 25 de
novembro de 2018, às 09h Centro de Convivência de Idosos de Parazinho, no bairro
do Centro, onde se reuniram o Comitê de Coordenação do Plano Municipal de
Saneamento Básico do município de Parazinho, agentes municipais de saúde, de
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endemias, de vigilância sanitária, agentes de assistência social, profissionais da
educação, profissionais da infraestrutura municipal e saneamento básico municipal
com objetivo de apresentar os produtos A - Portaria de Formação dos Comitês de
Coordenação e Executivo do Plano de Saneamento Básico e B – Plano de
Mobilização Social, assim como também capacitar o público presente em relação
aos processos de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico.
Estiveram presentes o excelentíssimo prefeito Carlos Veriano de Lima, os
secretários municipais, os participantes dos Comitês de Coordenação e Executivo, o
Sr. Francisco Alves da Costa Sobrinho Consultor do COPIRN e a equipe técnica da
empresa INCIBRA representada pela Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha e a
estagiária em Engenharia Ambiental Cândida Beatriz Santos Batista.
Durante a reunião, os presentes sugeriram algumas alterações nos produtos
apresentados. Ao final da reunião as alterações sugeridas haviam sido realizadas e,
assim, os dois produtos foram aprovados.
Nesta reunião foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
Figura 7: Apresentação dos produtos A e B

Figura 8: Alteração dos produtos
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2.5. REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS A E B EM
PEDRA GRANDE
Esta reunião teve como finalidade central apresentar a avaliar os produtos A
e B do PMSB, bem como expor o desenvolvimento dos trabalhos do comitê
executivo.
A reunião realizada ao município de Pedra Grande/RN ocorreu no dia 07 de
novembro de 2018, às 14h30min na Câmara Municipal de Pedra Grande, onde se
reuniram o Comitê de Coordenação do Plano Municipal de Saneamento Básico do
município de Pedra Grande, agentes municipais de saúde, de endemias, de
vigilância sanitária, agentes de assistência social, profissionais da educação,
profissionais da infraestrutura municipal e saneamento básico municipal com
objetivo de apresentar os produtos A -

Portaria de Formação dos Comitês de

Coordenação e Executivo do Plano de Saneamento Básico e B – Plano de
Mobilização Social, assim como também capacitar o público presente em relação
aos processos de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico.
Estiveram presentes o excelentíssimo prefeito Valdemir Valentim Soares
Belchior, os secretários municipais, participantes dos Comitês de Coordenação e
Executivo, o Sr. Francisco Alves da Costa Sobrinho Consultor do COPIRN e a
equipe técnica da empresa INCIBRA representada pela Sra. Maynara Eloíse da
Silva Rocha e a estagiária em Engenharia Ambiental Cândida Beatriz Santos
Batista.
Durante a reunião, os presentes sugeriram algumas alterações nos produtos
apresentados. Ao final da reunião as alterações sugeridas haviam sido realizadas e,
assim, os dois produtos foram aprovados.
Nesta reunião foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
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Figura 9: Apresentação e sugestão de alteração nos produtos A e B

2.6. REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS A E B EM
PEDRA PRETA
Esta reunião teve como finalidade central apresentar a avaliar os produtos A
e B do PMSB, bem como expor o desenvolvimento dos trabalhos do comitê
executivo.
A reunião realizada ao município de Pedra Preta/RN ocorreu no dia 06 de
novembro de 2018, às 14h no Centro de Convivência de Idosos de Pedra Preta,
onde se reuniram o Comitê de Coordenação do Plano Municipal de Saneamento
Básico do município de Pedra Preta, agentes municipais de saúde, de endemias, de
vigilância sanitária, agentes de assistência social, profissionais da educação,
profissionais da infraestrutura municipal e saneamento básico municipal com
objetivo de apresentar os produtos A - Portaria de Formação dos Comitês de
Coordenação e Executivo do Plano de Saneamento Básico e B – Plano de
Mobilização Social, assim como também capacitar o público presente em relação
aos processos de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico.
Estiveram presentes o excelentíssimo Prefeito Luiz Antônio Bandeira de
Souza, os secretários municipais, os participantes dos Comitês de Coordenação e
Executivo, o Sr. Francisco Alves da Costa Sobrinho /Consultor do COPIRN e a
equipe técnica da empresa INCIBRA representada pela Sra. Maynara Eloíse da
Silva Rocha e o estagiário em engenharia civil Artur Francisco Lins de Morais.
11
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Durante a reunião, os presentes sugeriram algumas alterações nos produtos
apresentados. Ao final da reunião as alterações sugeridas haviam sido realizadas e,
assim, os dois produtos foram aprovados.
Nesta reunião foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
Figura 10: Palestra sobre saneamento no municipio

Figura 11: conversas com moradores e

de Pedra Preta/RN.

gestores/coordenadores do município do município
de Pedra Preta

2.7. REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS A E B EM
PUREZA
Esta reunião teve como finalidade central apresentar a avaliar os produtos A
e B do PMSB, bem como expor o desenvolvimento dos trabalhos do comitê
executivo.
A reunião realizada ao município de Pureza/RN ocorreu no dia 07 de
novembro de 2018, às 08 horas, no Centro de Turismo de Pureza. Reuniu-se o
Comitê de Coordenação do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de
Pureza, agentes municipais de saúde, de endemias, de vigilância sanitária, agentes
de assistência social, profissionais da educação, profissionais da infraestrutura
municipal e saneamento básico municipal com objetivo de apresentar os produtos A
- Portaria de Formação dos Comitês de Coordenação e Executivo do Plano de
Saneamento Básico e B – Plano de Mobilização Social, assim como também
12
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capacitar o público presente em relação aos processos de elaboração do Plano
Municipal de Saneamento Básico.
Esteve presente o excelentíssimo prefeito João da Fonseca Moura Neto,
Secretários municipais, participantes dos Comitês de Coordenação e Executivo, o
Sr. Francisco Alves da Costa Sobrinho Consultor do COPIRN e a equipe técnica da
empresa INCIBRA representada pela Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha e a
estagiária em Engenharia Ambiental Sara Raquel Laurentino Barbosa de Lima.
Durante a reunião, os presentes sugeriram algumas alterações nos produtos
apresentados. Ao final da reunião as alterações sugeridas haviam sido realizadas e,
assim, os dois produtos foram aprovados.
Nesta reunião foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
Figura 12: Apresentação dos produtos A e B

Figura 13: Oficina de capacitação

2.8. REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS A E B EM
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Esta reunião teve como finalidade central apresentar a avaliar os produtos A
e B do PMSB, bem como expor o desenvolvimento dos trabalhos do comitê
executivo.
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A reunião realizada ao município de São Miguel do Gostoso/RN ocorreu no
dia 25 de outubro de 2018, às 14h30 no Centro Cultural de São Miguel do Gostoso,
no bairro do Centro, onde se reuniram o Comitê de Coordenação do Plano Municipal
de Saneamento Básico do município de São Miguel do Gostoso, agentes municipais
de saúde, de endemias, de vigilância sanitária, agentes de assistência social,
profissionais da educação, profissionais da infraestrutura municipal e saneamento
básico municipal com objetivo de apresentar os produtos A - Portaria de Formação
dos Comitês de Coordenação e Executivo do Plano de Saneamento Básico e B –
Plano de Mobilização Social, assim como também capacitar o público presente em
relação aos processos de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico.
Estiveram presentes o excelentíssimo prefeito José Renato Teixeira de
Souza, os secretários municipais, os participantes dos Comitês de Coordenação e
Executivo, o Sr. Francisco Alves da Costa Sobrinho Consultor do COPIRN e a
equipe técnica da empresa INCIBRA representada pela Sra. Maynara Eloíse da
Silva Rocha e a estagiária em Engenharia Ambiental Cândida Beatriz Santos
Batista.
Durante a reunião, os presentes sugeriram algumas alterações nos produtos
apresentados. Ao final da reunião as alterações sugeridas haviam sido realizadas e,
assim, os dois produtos foram aprovados.
Nesta reunião foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
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Figura 14: Início da reunião no município de São Miguel do

Figura 15: Apresentação dos produtos A e B

Gostoso/RN

2.9. REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS A E B EM
SÃO VICENTE
Esta reunião teve como finalidade central apresentar a avaliar os produtos A
e B do PMSB, bem como expor o desenvolvimento dos trabalhos do comitê
executivo.
A reunião realizada ao município de São Vicente/RN ocorreu no dia 08 de
novembro de 2018, às 14h na Prefeitura de São Vicente, no bairro do Centro, onde
se reuniram o Comitê de Coordenação do Plano Municipal de Saneamento Básico
do município de São Vicente, agentes municipais de saúde, de endemias, de
vigilância sanitária, agentes de assistência social, profissionais da educação,
profissionais da infraestrutura municipal e saneamento básico municipal com
objetivo de apresentar os produtos A - Portaria de Formação dos Comitês de
Coordenação e Executivo do Plano de Saneamento Básico e B – Plano de
Mobilização Social, assim como também capacitar o público presente em relação
aos processos de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico.
Estiveram presentes a excelentíssima prefeita Iracema Pereira de Lima
Campelo, Secretários municipais, participantes dos Comitês de Coordenação e
Executivo, o Sr. Francisco Alves da Costa Sobrinho Consultor do COPIRN e a
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equipe técnica da empresa INCIBRA representada pela Sra. Maynara Eloíse da
Silva Rocha e a estagiária em Engenharia Ambiental Cândida Beatriz Santos
Batista.
Durante a reunião, os presentes sugeriram algumas alterações nos produtos
apresentados. Ao final da reunião, as alterações sugeridas haviam sido realizadas e,
assim, os dois produtos foram aprovados.
Nesta reunião foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
Figura 16: Apresentação dos produtos A e B

Figura 17: Sugestão de alteração nos produtos A e B
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3. REFERÊNCIAS
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA. Termo de Referência para
elaboração de planos municipais de saneamento básico: procedimentos relativos
aos convênios de cooperação técnica e financeira da FUNASA. Disponível em <
http://www.funasa.gov.br/documents/20182/33144/2b_TR_PMSB_V2012.pdf/2c7
aacad-5932-42cd-99d3-73c56788d730> Acesso em: 03 de jan. 2019.
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1. APRESENTAÇÃO
O presente relatório simplificado (Produto J) faz parte dos procedimentos
para avaliação da execução do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e
tem por objetivo descrever as atividades realizadas no mês de novembro de 2018,
referentes à elaboração do PMSB dos municípios de Bento Fernandes, Cerro Corá,
Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra Grande, Pedra Preta, Pureza, São Miguel do
Gostoso e São Vicente, situados no Rio Grande do Norte, sendo uma das etapas
exigidas pelo Termo de Referência da FUNASA.
A elaboração do PMSB está sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal,
processando-se através do COPIRN, com atividades técnicas realizadas com a
empresa Inovação Civil Brasileira (INCIBRA), contratada pelo COPIRN, e tem por
finalidade atender ao convênio estabelecido entre a Fundação Nacional de Saúde
(FUNASA) e o COPIRN, conforme o Termo de Referência (TR).
Buscando a qualidade na elaboração do PMSB, durante o mês de novembro
após as reuniões de apresentação dos produtos A e B em todos os municípios, já
relatadas no relatório mensal de outubro, foram realizados ajustes nos Produtos A
(Portarias de formação dos comitês de coordenação e executivo) e corrigidas as
alterações do produto B (Plano de Mobilização Social) solicitadas na reunião de
apresentação para avaliação do referido produto pelo comitê de coordenação, foram
elaborados os relatórios de progresso dos meses de setembro e outubro e foram
organizados os eventos setoriais, como parte do desenvolvimento do produto C
(Diagnóstico Técnico-Participativo).
Nesse sentido, o comitê executivo e o de coordenação realizaram o
agendamento dos eventos setoriais do PMSB em dias e locais que a população do
setor mobilizado tivesse disponibilidade para participar. Foram preparados os
materiais para serem distribuídos na divulgação e nos eventos setoriais.
Na semana anterior ao evento setorial do PMSB, foi realizada a mobilização
social do evento por meio de convites as secretarias e igrejas, folders, disseminados
através dos agentes de saúde, carros de som e por meio de anúncios de rádio, nas
cidades em que há esse meio de comunicação, e nas páginas oficiais e redes
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sociais dos municípios.
A apresentação dessas ações em forma de relatório também busca
subsidiar as tomadas de decisões de todos os envolvidos, possibilitando-os ter
acesso a todas as dimensões de um projeto de responsabilidade da INCIBRA,
sendo um instrumento de gestão e fortalecimento das relações intersetoriais entre as
organizações.
Nos anexos a seguir estão as portarias publicadas seguidas dos atos
de aprovação dos produtos A e B dos municípios de Bento Fernandes (Anexo I),
Cerro Corá (Anexo II), Lagoa de Velhos (Anexo III), Parazinho (Anexo IV),
Pedra Grande (Anexo V), Pedra Preta (Anexo VI), Pureza (Anexo VII), São
Miguel do Gostoso (Anexo VIII) e São Vicente (Anexo IX).
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2. REFERÊNCIAS
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA. Termo de Referência para
elaboração de planos municipais de saneamento básico: procedimentos relativos
aos convênios de cooperação técnica e financeira da FUNASA. Disponível em <
http://www.funasa.gov.br/documents/20182/33144/2b_TR_PMSB_V2012.pdf/2c7
aacad-5932-42cd-99d3-73c56788d730> Acesso em: 03 de jan. 2019.
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ANEXO I. PORTARIA DE FORMAÇÃO DOS COMITÊS DE COORDENAÇÃO E
EXECUTIVO E ATOS DE APROVAÇÃO DOS PRODUTOS A E B – BENTO
FERNANDES

21/12/2018

Prefeitura Municipal de Bento Fernandes

ES TADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 241/2018 - GP

PORTARIA N° 241/2018 - GP, de 06 de novembro de 2018.
Altera a Portaria nº. 184 de 10 de agosto de 2017, e a
Portaria nº. 193, de 23 de novembro de 2017, que
dispõem sobre a nomeação dos membros do Comitê
de Coordenação e do Comitê Executivo de elaboração
da política pública de saneamento e do respectivo
Plano M unicipal de Saneamento Básico e dá outras
providências.
O PREFEITO M UNICIPAL DE BENTO FERNANDES - RN, no
uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do M unicípio,
e
CONSIDERANDO alteração dos membros do Comitê de Coordenação
da Elaboração do Plano Municipal de S aneamento Básico de
Bento Fernandes, conforme disposto no Decreto nº 20 de 08 de
agosto de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º - Alterar a composição do Comitê de Coordenação responsável
pelo processo de acompanhamento, coordenação e avaliação da
operacionalização do processo de elaboração do Plano M unicipal de
Saneamento Básico – PM SB, Artigo 1º da Portaria 184/2017, que
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º - Nomear os membros relacionados abaixo para compor o
Comitê de Coordenação, responsável pela coordenação do processo de
elaboração do Plano M unicipal de Saneamento Básico – PM SB:
I- Representantes do Poder Executivo - Gestores municipais:
a) Nivaldo Fernandes de Oliveira (Secretário Municipal de
Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente) – Titular / Coordenador;
João Maria Nicácio do Nascimento (Secretário de Cultura) –
Suplente;
b) Marilia Gabriella Alves Bezerra Cavalcante Campos (Secretária
Municipal de Saúde) – Titular; Emaxmuller Barbosa da Silva
(Representante da Secretaria de Saúde) – Suplente;
c) Francisco Ronaldo da Silva (Secretário Municipal de
Administração, Planejamento e Finanças) – Titular; Everton
Rodrigues da Silva (Secretário Adjunto) – Suplente;
II- Representantes da Câmara M unicipal de Vereadores:
a) Francisco Marcos da Câmara (Vereador) – Titular;
b) José Augusto Fernandes (Vereador) – Suplente.
III- Representante do Conselho M unicipal de Saúde:
a) Zaqueu André Florêncio – Titular;
b) Maria Edileuza Raquel – Suplente.
IV- Representantes da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços
Urbanos:
a) Paulo Klevison Câmara de Oliveira (Secretário) – Titular;
b) José Renan Viana de Lima – Suplente.
V- Representantes da sociedade civil:
a) João Batista da Rocha – Titular;
b) Francisco Júnior Inácio (Representante da Agrovila Quintururé) –
Suplente.
VI- M embros representantes do NICT/FUNASA - Titular; e Suplente.
Art. 3º - Alterar a composição do Comitê Executivo responsável pela
operacionalização do processo de elaboração do Plano Municipal de
S aneamento Básico – PM SB, Artigo 2º da Portaria 184/2017,
alterado pelo Art. 1º. da Portaria nº. 193/2017, que passa a vigorar com
a seguinte redação:
Art. 4º - Nomear os membros relacionados abaixo para compor o
Comitê Executivo, responsável pela condução e operacionalização do
processo de elaboração do Plano Municipal de S aneamento Básico
– PM SB:
I. Djalma M ariz M edeiros (Dr. Engenharia Sanitária e Ambiental,
Incibra – Coordenador do Comitê);
II. M aynara Eloíse da Silva Rocha (Engenheira Ambiental, Incibra);
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III. M anoel Felipe Araujo Pereira (Engenheiro Civil, Incibra);
IV. Francisco Alves da Costa Sobrinho (Consultoria PM SB COPIRN);
V. Hilderline Câmara de Oliveira (Drª. Ciências Sociais, Incibra);
VI. Cândida Beatriz Santos Batista (Estagiária em Engenharia
Ambiental, Incibra);
VII. M árcia Jerônimo de Souto (Estagiária em Pedagogia, Incibra);
VIII. Rodrigo da Fonseca e Silva (Engenheiro do M unicípio);
IX. Leônidas de Andrade Fernandes (Arquiteto e Urbanista do
M unicípio);
X. Cintya Bezerril M arques de Oliveira (Assistente Social do
M unicípio);
XI. Jacson Dantas (Pedagogo do M unicípio);
XII. Artur Francisco Lins de M orais (Técnico em Informática,
Incibra);
XIII. Ana Gabriella Paiva da Costa (Secretária, Incibra).
Gabinete do Prefeito de Bento Fernandes, em 06 de novembro de 2018
PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito M unicipal
Publicado por:

João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:AD2EB0FD
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado
do Rio Grande do Norte no dia 07/11/2018. Edição 1889
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ANEXO II. PORTARIA DE FORMAÇÃO DOS COMITÊS DE COORDENAÇÃO E
EXECUTIVO E ATOS DE APROVAÇÃO DOS PRODUTOS A E B – CERRO CORÁ

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO-CORÁ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 104/2018-GP, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre a nomeação do Comitê de Coordenação
e do Comitê Executivo do Plano Municipal de
Saneamento Básico de Cerro Corá para atuarem no
processo de formulação da política municipal de
saneamento básico e na elaboração do Plano
Municipal de Saneamento Básico deste município e
dá outras providências
O Prefeito Municipal de Cerro Corá – RN, no uso de suas obrigações
e atribuições legais, em consonância com a Lei Orgânica do
Município;
Considerando a Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que
estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, e o
Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a
supracitada Lei nº. 11.445/2007;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear o COMITÊ DE COORDENAÇÃO e o COMITÊ
EXECUTIVO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BÁSICO DE CERRO CORÁ/RN, com a finalidade de discutir e dar
procedimentos as ações necessárias à formulação da Política
Municipal de Saneamento Básico e coordenar ações na elaboração
do Plano Municipal de Saneamento Básico deste Município;
§ 1o O COMITÊ DE COORDENAÇÃO será instância consultiva e
deliberativa, formalmente institucionalizada, responsável pela
condução da elaboração do PMSB para discutir, avaliar e aprovar o
trabalho produzido pelo COMITÊ EXECUTIVO, promovendo a
integração das ações de saneamento básico, inclusive do ponto de
vista de viabilidade técnica, operacional e ambiental;
§ 2o O COMITÊ EXECUTIVO DO PMSB executará a
operacionalização técnica no processo de elaboração do Plano
Municipal de Saneamento Básico, devendo adotar procedimentos e
operacionalizar todas as atividades previstas no TR da Funasa (2012),
submetendo-os a avaliação do Comitê de Coordenação, observando os
prazos previstos na sua execução, reportando-se ao COPIRN e à
gestão municipal.
Art. 2º Ficam designados para compor o COMITÊ DE
COORDENAÇÃO do PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BÁSICO DE CERRO CORÁ/RN, os seguintes membros:
José Erivanaldo de Albuquerque – Titular (Secretário Municipal de
Agricultura, Meio Ambiente e Turismo) – Coordenador; Maria
Luciane Batista – Suplente (Coordenadora de Agricultura na
Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo);
Regina Célia Guimarães – Titular (Secretária Municipal de Saúde);
Tadeu Fernando da Silva – Suplente (Assessor de Projetos Especiais
da Prefeitura);
Severino Cândido da Silva – Titular (Secretário Municipal de
Transportes e Obras Públicas); Maria Aline de Oliveira – Suplente
(Coordenador Técnico Administrativo da Prefeitura);
Alice Maria Ferreira Soares – Titular (Secretária de Educação,
Cultura e Desportos); Maria de Fátima Silva Santos – Suplente
(Secretaria de Administração e Gabinete);
Maria das Graças dos Santos – Titular (Vereadora); Evilásio
Medeiros Bezerra – Suplente (Vereador);
Teógenes Gomes Cortez – Titular (Representante dos comerciantes
municipais / sociedade civil); Joel Avelino da Silveira - Suplente
(Pastor);
Cléo Laurence Dantas da Costa – Titular (Assistente Social –
SEMAS/NASF); Rita de Cássia Barbosa – Suplente (SEMECD);
Membros representantes do NICT/FUNASA - Titular; e Suplente.
Art. 3º Ficam designados para compor o COMITÊ EXECUTIVO do
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE CERRO
CORÁ/RN, os seguintes membros:

Djalma Mariz Medeiros (Dr. Engenharia Sanitária e Ambiental –
Coordenador do Comitê, Incibra);
Maynara Eloíse da Silva Rocha (Engenheira Ambiental, Incibra);
Manoel Felipe Araujo Pereira (Engenheiro Civil, Incibra);
Francisco Alves da Costa Sobrinho (Consultoria PMSB COPIRN);
Hilderline Câmara de Oliveira (Drª. Ciências Sociais, Incibra);
Cândida Beatriz Santos Batista (Estagiária em Engenharia Ambiental,
Incibra);
Márcia Jerônimo de Souto (Estagiária em Pedagogia, Incibra);
Artur Francisco Lins de Morais (Técnico em Informática, Incibra);
Ana Gabriella Paiva da Costa (Secretária, Incibra);
Ana Maria Canário de Brito (Pedagoga municipal);
Priscila Alves da Costa (Professora);
Luís Rodolfo Araújo Barbosa (Engenheiro Ambiental - EMATER);
Antônio da Silva (Técnico - CAERN);
Elcione Elicleide da Silva (Assistente Social do CRAS);
Maria da Glória Silva (Agente de Saúde).
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN, 65 anos de
Emancipação Política, em 19 de novembro de 2018.
JOSE MEDEIROS DE ARAÚJO
CPF: 672.760.674-91
Prefeito - Interino
Publicado por:
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ANEXO IIII. PORTARIA DE FORMAÇÃO DOS COMITÊS DE COORDENAÇÃO E
EXECUTIVO E ATOS DE APROVAÇÃO DOS PRODUTOS A E B – LAGOA DE
VELHOS

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N º 026/2018

Dispõe sobre a nomeação do Comitê de Coordenação
e do Comitê Executivo do Plano Municipal de
Saneamento Básico de Lagoa de Velhos para atuarem
no processo de formulação da política municipal de
saneamento básico e na elaboração do Plano
Municipal de Saneamento Básico deste município e
dá outras providências
A Prefeita Municipal de Lagoa de Velhos – RN, no uso de suas
obrigações e atribuições legais, em consonância com a Lei Orgânica
do Município de Lagoa de Velhos;
Considerando a Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que
estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, e o
Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a
supracitada Lei nº. 11.445/2007;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear o COMITÊ DE COORDENAÇÃO e o COMITÊ
EXECUTIVO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BÁSICO DE LAGOA DE VELHOS/RN, com a finalidade de discutir
e dar procedimentos as ações necessárias à formulação da Política
Municipal de Saneamento Básico e coordenar ações na elaboração
do Plano Municipal de Saneamento Básico deste Município;
§ 1o O COMITÊ DE COORDENAÇÃO será instância consultiva e
deliberativa, formalmente institucionalizada, responsável pela
condução da elaboração do PMSB para discutir, avaliar e aprovar o
trabalho produzido pelo COMITÊ EXECUTIVO, promovendo a
integração das ações de saneamento básico, inclusive do ponto de
vista de viabilidade técnica, operacional e ambiental;
§ 2o O COMITÊ EXECUTIVO DO PMSB executará a
operacionalização técnica no processo de elaboração do Plano
Municipal de Saneamento Básico, devendo adotar procedimentos e
operacionalizar todas as atividades previstas no TR da Funasa (2012)
submetendo-os a avaliação do Comitê de Coordenação, observando os
prazos previstos na sua execução, reportando-se ao COPIRN e à
gestão municipal.
Art. 2º Ficam designados para compor o COMITÊ DE
COORDENAÇÃO do PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BÁSICO DE LAGOA DE VELHOS/RN, os seguintes membros:
José Rocha Neto – Titular (Secretário Municipal de Saúde) –
Coordenador; Amilton Soares Fernandes - Suplente (Coordenador
de Endemias);
José Nildo Galdino– Titular (Engenheiro Químico/Vice-Prefeito);
José Valceí de Souza – Suplente (Secretário Municipal de
Agricultura);
Francisca Joelma Vitória Lima – Titular (Secretária Municipal de
Educação e Cultura); Sonia Maria de Souza Ribeiro – Suplente
(Secretária Municipal de Assistência Social);
José Hipólito de Araújo – Titular (Secretário Municipal de Obras e
Serviços Urbanos); Emerson Ribeiro dos Santos - Suplente
(Secretário Municipal de Esportes);
Marcelo Samuel Ferreira da Silva – Titular (Vereador); José Hélio
da Fonseca Júnior- Suplente (Vereador).
Francisca Cilene de Araújo – Titular (Sindicato dos trabalhadores
rurais); Manoel Nogueira da Silva– Suplente (Pastor);
Ednaldo Francisco de Lima– Titular (membro da Associação da
Agrovila São Pedro); Francisco De Assis Ribeiro- Suplente
(Blogueiro);
Membros representantes do NICT/FUNASA - Titular; e Suplente.
Art. 3º Ficam designados para compor o COMITÊ EXECUTIVO do
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE LAGOA
VELHOS/RN, os seguintes membros:

Djalma Mariz Medeiros (Dr. Engenharia Sanitária e Ambiental,
Incibra – Coordenador do Comitê);
Maynara Eloíse da Silva Rocha (Engenheira Ambiental, Incibra);
Manoel Felipe Araujo Pereira (Engenheiro Civil, Incibra);
Francisco Alves da Costa Sobrinho (Consultoria PMSB - COPIRN);
Hilderline Câmara de Oliveira (Drª. Ciências Sociais, Incibra);
Cândida Beatriz Santos Batista (Estagiária em Engenharia Ambiental,
Incibra);
Artur Francisco Lins de Morais (Técnico em Informática, Incibra);
Ana Gabriella Paiva da Costa (Secretária, Incibra);
Pedro Paulo Pessoa Moreno (Engenheiro Civil, do município);
Maria José da Silva (Assistente Social do município);
Maria Luzeneide de Medeiros (Assistente Social do município);
Anailton Fernandes de Oliveira (Pedagogo do município);
Josefa Luísa da Silva (Psicopedagoga do município);
Márcia Jerônimo de Souto (Estagiária em Pedagogia, Incibra).
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Lagoa de Velhos/RN, 30 de novembro de 2018.
SONYARA DE SOUZA RIBEIRO
Prefeita Municipal
Publicado por:

João Maria Damascena
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ANEXO IV. PORTARIA DE FORMAÇÃO DOS COMITÊS DE COORDENAÇÃO E
EXECUTIVO E ATOS DE APROVAÇÃO DOS PRODUTOS A E B – PARAZINHO

21/12/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

ES TADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 233/2018

Portaria nº 233/2018/GP/PMP
Parazinho/RN, 30 de Outubro de 2018.
“Dispõe sobre a nomeação do Comitê de
Coordenação e do Comitê Executivo do Plano
Municipal de Saneamento Básico de Parazinho para
atuarem no processo de formulação da política
municipal de saneamento básico e na elaboração do
Plano Municipal de Saneamento Básico deste
município e dá outras providências...”
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAZINHO, no uso de suas
atribuições legais que lhes são conferidas nos termos do Art. 37 da
Constituição Federal, em conformidade com o que dispõe a Lei
Orgânica do M unicípio;
Considerando a Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece
as diretrizes nacionais para o saneamento básico, e o Decreto nº 7.217,
de 21 de junho de 2010, que regulamenta a supracitada Lei nº.
11.445/2007;
RES OLVE:
Art. 1º. Art. 1º Nomear o COMITÊ DE COORDENAÇÃO e o
COMITÊ EXECUTIVO DO PLANO MUNICIPAL DE
S ANEAMENTO BÁS ICO DE PARAZINHO/RN, com a finalidade
de discutir e dar procedimentos as ações necessárias à formulação da
Política Municipal de S aneamento Básico e coordenar ações na
elaboração do Plano Municipal de S aneamento Básico deste
M unicípio;
§ 1º O COMITÊ DE COORDENAÇÃO será instância consultiva e
deliberativa, formalmente institucionalizada, responsável pela
condução da elaboração do PM SB para discutir, avaliar e aprovar o
trabalho produzido pelo COM ITÊ EXECUTIVO, promovendo a
integração das ações de saneamento básico, inclusive do ponto de vista
de viabilidade técnica, operacional e ambiental;
§ 2º O COMITÊ EXECUTIVO DO PMS B executará a
operacionalização técnica no processo de elaboração do Plano
Municipal de S aneamento Básico, devendo adotar procedimentos e
operacionalizar todas as atividades previstas no TR da Funasa (2012),
submetendo-os a avaliação do Comitê de Coordenação, observando os
prazos previstos na sua execução, reportando-se ao COPIRN e à
Gestão M unicipal.
Art. 2º Ficam designados para compor o COMITÊ DE
COORDENAÇÃO do PLANO MUNICIPAL DE S ANEAMENTO
BÁS ICO DE PARAZINHO/RN, os seguintes membros:
I. Sylbenia Alves M achado Saraiva – Titular (Secretária de M eio
Ambiente) – Coordenadora do Comitê de Coordenação; Igor Henrique
Ramos dos Santos - Suplente (Secretário Chefe de Gabinete);
II. Heraldo Câmara de Araújo – Titular (Secretário de Agricultura,
Abastecimento e Desenvolvimento); José Carlos Silva de M edeiros –
Suplente (Subsecretário de Agricultura, Abastecimento e
Desenvolvimento);
III. Wilza Brás dos Santos Araújo – Titular (Secretária de Habitação e
Assistência Social); Amanda Gomes M orais – Suplente (Assessora
Governamental - Secretaria de Habitação e Assistência Social);
IV. Doriane Graciano de Oliveira – Titular (Secretária de Saúde);
Wesley do Nascimento Silva - Suplente (Fiscal de Vigilância Sanitária SM S);
V. M arconi Souza Paulino – Titular (Secretário de Administração);
José Edinaldo Silva da Costa – Suplente (Subsecretário de
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Administração);
VI. Sara Kallina de M . de Andrade – Titular (Procuradora M unicipal);
Edcelmo da Silva Bezerra - Suplente (Chefe de Gabinete da Secretaria
M unicipal de Educação e Cultura - SM EC);
VII. Simone Firmino de M elo – Titular (Vereadora); Eduardo Cosme de
M iranda - Suplente (Vereador);
VIII. Ivanilson Alexandrino – Titular (Padre/Pároco); José Iran Nias
Araújo – Suplente (Pastor);
IX. Elisângela Inácio da Silva – Titular (Conselheira Tutelar); Gerúzia
Alves M endes – Suplente (Coordenadora Pedagógica);
X. Elmando Rodrigues da Silva – Titular (Agente de Saúde do Povoado
Pereiros); João Avelino da Silva – Suplente (Vice-presidente da
associação Projeto de Assentamento Bom Trabalho);
XI. Francisco Pereira da Costa – Titular (Presidente da Associação
Santa Luíza); Ramilson M arcos de Oliveira – Suplente (VicePresidente da Associação Santa Luíza);
XII. Elione Teixeira da Silva – Titular (Representante da Associação
Alívio); Betuel Bandeira da Silva – Suplente (Agricultor);
XIII. M embros representantes do NICT/FUNASA – Titular; e
Suplente.
Art. 3º Ficam designados para compor o COMITÊ EXECUTIVO do
PLANO MUNICIPAL DE S ANEAMENTO BÁS ICO DE
PARAZINHO/RN, os seguintes membros:
I. Djalma M ariz M edeiros (Dr. Engenharia Sanitária e Ambiental,
Incibra – Coordenador do Comitê);
II. M aynara Eloíse da Silva Rocha (Engenheira Ambiental, Incibra);
III. M anoel Felipe Araujo Pereira (Engenheiro Civil, Incibra);
IV. Francisco Alves da Costa Sobrinho (Consultoria PM SB COPIRN);
V. Hilderline Câmara de Oliveira (Drª. Ciências Sociais, Incibra);
VI. Cândida Beatriz Santos Batista (Estagiária em Engenharia
Ambiental, Incibra);
VII. Artur Francisco Lins de M orais (Técnico em Informática, Incibra);
VIII. Ana Gabriella Paiva da Costa (Secretária, Incibra).
IX. M árcia Jerônimo de Souto (Estagiária em Pedagogia, Incibra);
X. Jodelson Saraiva da Silva (Técnico de Informática);
XI. M arinalva Adelino da Silva Santos (Gestora Escolar M unicipal);
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Publique-se;
Registre-se;
Cumpra-se.
CARLOS VERIANO DE LIMA
Prefeito M unicipal
Publicado por:

Igor Henrique Ramos dos Santos
Código Identificador:4A78674A
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado
do Rio Grande do Norte no dia 30/10/2018. Edição 1884
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ANEXO V. PORTARIA DE FORMAÇÃO DOS COMITÊS DE COORDENAÇÃO E
EXECUTIVO E ATOS DE APROVAÇÃO DOS PRODUTOS A E B – PEDRA
GRANDE

21/12/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

ES TADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 076/2018

PORTARIA N º076/2018
Dispõe sobre a nomeação do Comitê de Coordenação
e do Comitê Executivo do Plano M unicipal de
Saneamento Básico de Pedra Grande para atuarem no
processo de formulação da política municipal de
saneamento básico e na elaboração do Plano
M unicipal de Saneamento Básico deste município e dá
outras providências
O Prefeito M unicipal de Pedra Grande – RN, no uso de suas
obrigações e atribuições legais, em consonância com a Lei Orgânica do
M unicípio de Pedra Grande;
Considerando a Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece
as diretrizes nacionais para o saneamento básico, e o Decreto nº 7.217,
de 21 de junho de 2010, que regulamenta a supracitada Lei nº.
11.445/2207;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear o COM ITÊ DE COORDENAÇÃO e o COM ITÊ
EXECUTIVO DO PLANO M UNICIPAL DE SANEAM ENTO
BÁSICO DE PEDRA GRANDE/RN, com a finalidade de discutir e
dar procedimentos as ações necessárias à formulação da Política
Municipal de S aneamento Básico e coordenar ações na elaboração
do Plano Municipal de S aneamento Básico deste M unicípio;
§ 1o O COM ITÊ DE COORDENAÇÃO será instância consultiva e
deliberativa, formalmente institucionalizada, responsável pela
condução da elaboração do PM SB para discutir, avaliar e aprovar o
trabalho produzido pelo COM ITÊ EXECUTIVO, promovendo a
integração das ações de saneamento básico, inclusive do ponto de vista
de viabilidade técnica, operacional e ambiental;
§ 2o O COM ITÊ EXECUTIVO DO PM SB executará a
operacionalização técnica no processo de elaboração do Plano
Municipal de S aneamento Básico, devendo adotar procedimentos e
operacionalizar todas as atividades previstas no TR da Funasa (2012)
submetendo-os a avaliação do Comitê de Coordenação, observando os
prazos previstos na sua execução, reportando-se ao COPIRN e à
gestão municipal.
Art. 2º Ficam designados para compor o COM ITÊ DE
COORDENAÇÃO do PLANO M UNICIPAL DE SANEAM ENTO
BÁSICO DE PEDRA GRANDE/RN, os seguintes membros:
Francisco Fernandes Torres – Titular (Secretário M unicipal de M eio
Ambiente, Turismo e Saneamento) – Coordenador; Neuberto
Rodrigues de Lima Júnior – Suplente (Secretário de Administração e
Gestão Pessoal);
Josemary Costa Teixeira – Titular (Secretária de Saúde); Evania
Castro do Nascimento – Suplente (Secretária Adjunta de Saúde);
Lorena Francisca de Lima Oliveira – Titular (Secretária de
Assistência Social); Edmaria Rodrigues da Costa – Suplente
(Representante da Secretaria de Assistente Social);
Rosally Françoise S ouza de Miranda – Titular (Secretária de
Educação e Cultura); Mércia Franciran de S ouza Belchior –
Suplente (Representante da Secretaria de Educação e Cultura);
Rayane Karina de Lima Teixeira – Titular (Secretária de Obras);
Alberi da S ilva Luiz – Suplente (Representante da Secretaria de
Obras);
Francisco André S ouza de Lima – Titular (Secretário de Pesca);
José S ilva de Melo – Suplente (Presidente da Colônia de Pescadores
Z32);
Francisco Martins de Oliveira – Titular (Secretário de Agricultura e
Abastecimento); Wilton S ena do Nascimento – Suplente
(Representante da Secretaria de Saúde);
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Pedro Henrique de S ouza S ilva – Titular (Representante da Câmara
de Vereadores); Dayvson Rangel Macêdo Lopes – Suplente
(Representante da Câmara de Vereadores);
Marcelo Flávio De S ouza - Titular (Representante da Sociedade
Civil); Lázaro de Oliveira Pires – Suplente (Representante da
Sociedade Civil);
Jerônimo da S ilva Câmara – Titular (Pastor da Igreja Evangélica);
Francisco Tássio Martins de Araújo – Suplente (Representante da
Igreja Católica);
M embros representantes do NICT/FUNASA – Titular; e Suplente.
Art. 3º Ficam designados para compor o COM ITÊ EXECUTIVO do
PLANO M UNICIPAL DE SANEAM ENTO BÁSICO DE PEDRA
GRANDE/RN, os seguintes membros:
Djalma M ariz M edeiros (Dr. Engenharia Sanitária e Ambiental, Incibra
– Coordenador do Comitê);
M aynara Eloíse da Silva Rocha (Engenheira Ambiental, Incibra);
M anoel Felipe Araujo Pereira (Engenheiro Civil, Incibra);
Francisco Alves da Costa Sobrinho (Consultoria PM SB - COPIRN);
Hilderline Câmara de Oliveira (Drª. Ciências Sociais, Incibra);
Cândida Beatriz Santos Batista (Estagiária em Engenharia Ambiental,
Incibra);
M árcia Jerônimo de Souto (Estagiária em Pedagogia, Incibra);
Alberina da Silva Luiz (Agente de Saúde do município);
Artur Francisco Lins de M orais (Técnico em Informática, Incibra);
Ana Gabriella Paiva da Costa (Secretária, Incibra);
José Audes dos Anjos (Engenheiro Civil do M unicípio);
Sherleid Bertoldo Félix de M orais (Assistente Social do M unicípio);
M árcia Oliveira de M enezes (Psicóloga do M unicípio).
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUM PRA-SE.
Pedra Grande/RN, 14 de novembro de 2018
VALDEMIR VALENTIM SOARES BELCHIOR
Prefeito M unicipal
Publicado por:

Rutemberg de Melo Gonzaga
Código Identificador:EA9F358B
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado
do Rio Grande do Norte no dia 19/11/2018. Edição 1896
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
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ANEXO VI. PORTARIA DE FORMAÇÃO DOS COMITÊS DE COORDENAÇÃO E
EXECUTIVO E ATOS DE APROVAÇÃO DOS PRODUTOS A E B – PEDRA
PRETA

21/12/2018

Prefeitura Municipal de Pedra Preta

ES TADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 132/2018

Dispõe sobre a nomeação do Comitê de Coordenação
e do Comitê Executivo do Plano M unicipal de
Saneamento Básico de Pedra Preta para atuarem no
processo de formulação da política municipal de
saneamento básico e na elaboração do Plano
M unicipal de Saneamento Básico deste município e dá
outras providências
O Prefeito M unicipal de Pedra Preta – RN, no uso de suas obrigações
e atribuições legais, em consonância com a Lei Orgânica do M unicípio;
Considerando a Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece
as diretrizes nacionais para o saneamento básico, e o Decreto nº 7.217,
de 21 de junho de 2010, que a regulamenta;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear o COM ITÊ DE COORDENAÇÃO e o COM ITÊ
EXECUTIVO do PLANO M UNICIPAL DE SANEAM ENTO
BÁSICO DE PEDRA PRETA/RN, com a finalidade de discutir e dar
procedimentos as ações necessárias à formulação da Política
Municipal de S aneamento Básico e coordenar ações na elaboração
do Plano Municipal de S aneamento Básico deste M unicípio;
§ 1o O COM ITÊ DE COORDENAÇÃO será instância consultiva e
deliberativa, formalmente institucionalizada, responsável pela
condução da elaboração do PM SB para discutir, avaliar e aprovar o
trabalho produzido pelo COM ITÊ EXECUTIVO, promovendo a
integração das ações de saneamento básico, inclusive do ponto de vista
de viabilidade técnica, operacional e ambiental;
§ 2o O COM ITÊ EXECUTIVO DO PM SB executará a
operacionalização técnica no processo de elaboração do Plano
Municipal de S aneamento Básico, devendo adotar procedimentos e
operacionalizar todas as atividades previstas no TR da Funasa (2012)
submetendo-os a avaliação do Comitê de Coordenação, observando os
prazos previstos na sua execução, reportando-se ao COPIRN e à
gestão municipal.
Art. 2º Ficam designados para compor o COM ITÊ DE
COORDENAÇÃO do PLANO M UNICIPAL DE SANEAM ENTO
BÁSICO DE PEDRA PRETA/RN, os seguintes membros:
Francisco Lopes Neto – Titular (Secretário de Administração) –
Coordenador; Katiene Karla de Lima S ilva – Suplente (Chefe do
Setor de Recursos Humanos);
Vencerlau Rômulo Ferreira Fernandes – Titular (Secretário de
Saúde); Josenildo Pedro da S ilva – Suplente (Coordenador da
Vigilância Sanitária);
Lourival Pereira de Lima – Titular (Secretário de Agricultura);
Rosangela de Abreu – Suplente (Assessora técnica);
Adriano Felix Teixeira – Titular (Secretário de Obras e Serviços
Urbanos); Márcio Francisco de Lima – Suplente (Secretário Adjunto
de Educação);
Adailton da S ilva Peixoto – Titular (Vereador); Maria do S ocorro
Câmara Pereira – Suplente (Vereadora);
João Batista Bandeira – Titular (Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais); Damião Gomes da S ilva – Suplente
(Sindicato dos Trabalhadores Rurais);
Maria Letícia Pinto da S ilva – Titular (Assistente Social); Magno
Rodrigues Faustino da S ilva – Suplente (Agente de endemias);
M embros representantes do NICT/FUNASA - Titular; e Suplente.
Art. 3º Ficam designados para compor o COM ITÊ EXECUTIVO do
PLANO M UNICIPAL DE SANEAM ENTO BÁSICO DE PEDRA
PRETA/RN, os seguintes membros:
Djalma M ariz M edeiros (Dr. Engenharia Sanitária e Ambiental, Incibra
– Coordenador do Comitê);
M aynara Eloíse da Silva Rocha (Engenheira Ambiental, Incibra);
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M anoel Felipe Araujo Pereira (Engenheiro Civil, Incibra);
Francisco Alves da Costa Sobrinho (Consultoria PM SB - COPIRN);
Hilderline Câmara de Oliveira (Drª. Ciências Sociais, Incibra);
Heriberto Amaral de Abreu (Pedagogo do município);
M ichel M aycon de Lima (Coordenador de Endemias do município);
Davyd Erick da Costa (Coordenador Ambiental do município);
M aria Aparecida Otaviano Bandeira Gomes (Assistente Social do
município).
Cândida Beatriz Santos Batista (Estagiária em Engenharia Ambiental,
Incibra);
M árcia Jerônimo de Souto (Estagiária em Pedagogia, Incibra);
Artur Francisco Lins de M orais (Técnico em Informática, Incibra);
Ana Gabriella Paiva da Costa (Secretária, Incibra);
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUM PRA-SE.
Pedra Preta/RN, 01 de Novembro de 2018.
LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito M unicipal
Publicado por:

Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
Código Identificador:69610899
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado
do Rio Grande do Norte no dia 05/11/2018. Edição 1887
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/materia/69610899/03AO9ZY1BF5SZJ1YpCSOeKyW1o7e3giU-ODvdieXR6-KF8i-Q2s7rJPR5MpQUm6pUURZh…

2/2

PMSB

RELATÓRIO MENSAL – NOVEMBRO

ANEXO VIV. PORTARIA DE FORMAÇÃO DOS COMITÊS DE COORDENAÇÃO E
EXECUTIVO E ATOS DE APROVAÇÃO DOS PRODUTOS A E B – PUREZA

21/12/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA

ES TADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N º 173/2018

Dispõe sobre a nomeação do Comitê de Coordenação
e do Comitê Executivo do Plano M unicipal de
Saneamento Básico de Pureza para atuarem no
processo de formulação da política municipal de
saneamento básico e na elaboração do Plano
M unicipal de Saneamento Básico deste município e dá
outras providências
O Prefeito M unicipal de Pureza – RN, no uso de suas obrigações e
atribuições legais, em consonância com a Lei Orgânica do M unicípio;
Considerando a Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece
as diretrizes nacionais para o saneamento básico, e o Decreto nº 7.217,
de 21 de junho de 2010, que regulamenta a supracitada Lei nº.
11.445/2007;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear o COM ITÊ DE COORDENAÇÃO e o COM ITÊ
EXECUTIVO DO PLANO M UNICIPAL DE SANEAM ENTO
BÁSICO DE PUREZA/RN, com a finalidade de discutir e dar
procedimentos as ações necessárias à formulação da Política
Municipal de S aneamento Básico e coordenar ações na elaboração
do Plano Municipal de S aneamento Básico deste M unicípio;
§ 1o O COM ITÊ DE COORDENAÇÃO será instância consultiva e
deliberativa, formalmente institucionalizada, responsável pela
condução da elaboração do PM SB para discutir, avaliar e aprovar o
trabalho produzido pelo COM ITÊ EXECUTIVO, promovendo a
integração das ações de saneamento básico, inclusive do ponto de vista
de viabilidade técnica, operacional e ambiental;
§ 2o O COM ITÊ EXECUTIVO DO PM SB executará a
operacionalização técnica no processo de elaboração do Plano
Municipal de S aneamento Básico, devendo adotar procedimentos e
operacionalizar todas as atividades previstas no TR da Funasa (2012)
submetendo-os a avaliação do Comitê de Coordenação, observando os
prazos previstos na sua execução, reportando-se ao COPIRN e à
gestão municipal.
Art. 2º Ficam designados para compor o COM ITÊ DE
COORDENAÇÃO do PLANO M UNICIPAL DE SANEAM ENTO
BÁSICO DE PUREZA/RN, os seguintes membros:
Rogério França de Medeiros – Titular (Secretário M unicipal de
Turismo e M eio Ambiente) – Coordenador; Maria Geraldina da
S ilva da Rocha – Suplente (Secretária municipal de desenvolvimento);
Ernandes Nascimento de S ouza – Titular (Vice-prefeito); Rosendo
Pereira do Vale – Suplente (Secretário da Agricultura);
Francisco Kayrim Medeiros da S ilva – Titular (Secretário de
Administração); Magnus Kelly Gabriel de Assis - Suplente
(Coordenador de Turismo);
João Maria Tavares da S ilva – Titular (Secretário de Educação);
Lourival Vicente da S ilva - Suplente (Secretário de Obras);
Douglas Cabral – Titular (Sec. M unicipal de Saúde); Maria Vanuzia
de Carvalho Caetano – Suplente (Presidente do Conselho M unicipal
de Saúde);
Jucileide Tallyta S ilva Pereira – Titular (Assistente Social);
Elizangelo Angelo da S ilva – Suplente (Coordenador de Obras);
Josilma Bezerra Gomes – Titular (Vereador, Presidente da Câmara
M unicipal); Cláudio Henrique Gomes de Oliveira - Suplente
(Vereador);
Fabiano S ilva do Nascimento – Titular (Vereador); Josimar Félix
Freire – Suplente (Coordenador de Endemias);
Odair José de S ouza – Titular (Representante da Igreja Católica);
Ramilson de Oliveira Ferreira – Suplente (Pastor da Igreja
Evangélica);
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Auxiliadora Maria da S ilva – Titular (Representante do Clube de
M ães); Rose Raniere Câmara dos Anjos Reis – Suplente
(Representante do Conselho Tutelar);
M embros representantes do NICT/FUNASA - Titular; e Suplente.
Art. 3º Ficam designados para compor o COM ITÊ EXECUTIVO do
PLANO M UNICIPAL DE SANEAM ENTO BÁSICO DE
PUREZA/RN, os seguintes membros:
Djalma M ariz M edeiros (Dr. Engenharia Sanitária e Ambiental, Incibra
– Coordenador do Comitê);
M aynara Eloíse da Silva Rocha (Engenheira Ambiental, Incibra);
M anoel Felipe Araujo Pereira (Engenheiro Civil, Incibra);
Francisco Alves da Costa Sobrinho (Consultoria PM SB COPIRN);
Hilderline Câmara de Oliveira (Drª. Ciências Sociais, Incibra);
Cândida Beatriz Santos Batista (Estagiária de Engenharia Ambiental,
Incibra);
M árcia Jerônimo de Souto (Estagiária em Pedagogia, Incibra);
Artur Francisco Lins de M orais (Técnico em Informática, Incibra);
Ana Gabriella Paiva da Costa (Secretária, Incibra);
M aria Vitória Juvino de Souza (Chefe de Gabinete do município);
Leonardo Valentim de Figueiredo (Engenheiro Civil do município);
M aria Leise Silva de Paula (Coordenadora de Vigilância Sanitária do
município);
Janne Celly Tibúrcio de M edeiros (Assistente Social do município);
Liliane Silva Câmara de Oliveira (Coordenadora da Secretaria de
Educação).
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUM PRA-SE.
Pureza/RN, 07 de novembro de 2018
JOAO DA FONSECA MOURA NETO
Prefeito M unicipal
Prefeitura Municipal de Pureza
CNPJ (M F): 08.290.223/0001-42 - Site: www.pureza.rn.gov.br
Praça 05 de Abril, nº 180, Centro, CEP 59582-000- Fone: (084) 35360041
Publicado por:

Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:81A8DF1F
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado
do Rio Grande do Norte no dia 08/11/2018. Edição 1890
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/materia/81A8DF1F/03AO9ZY1Ct1uXkTZRjXI6d_idDPsD6_XipaZBai2sYrKVWZub9PSE__Gk6Wa1AgTfCXQ3r-…

2/2

PMSB

RELATÓRIO MENSAL – NOVEMBRO

ANEXO VIII. PORTARIA DE FORMAÇÃO DOS COMITÊS DE COORDENAÇÃO E
EXECUTIVO E ATOS DE APROVAÇÃO DOS PRODUTOS A E B – SÃO MIGUEL
DO GOSTOSO

21/12/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

ES TADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE S ÃO MIGUEL DO GOS TOS O

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 166 RATIFICADA

REPUBLICAÇÃO PARA RATIFICAÇÃO
PORTARIA N º 166/2018
Dispõe sobre a nomeação do Comitê de Coordenação
e do Comitê Executivo do Plano M unicipal de
Saneamento Básico de São M iguel do Gostoso para
atuarem no processo de formulação da política
municipal de saneamento básico e na elaboração do
Plano M unicipal de Saneamento Básico deste
município e dá outras providências
O Prefeito M unicipal de São M iguel do Gostoso – RN, no uso de suas
obrigações e atribuições legais, em consonância com a Lei Orgânica do
M unicípio;
Considerando a Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece
as diretrizes nacionais para o saneamento básico, e o Decreto nº 7.217,
de 21 de junho de 2010, que regulamenta a supramencionada Lei nº.
11.445/2007;
RES OLVE:
Art. 1º Nomear o COM ITÊ DE COORDENAÇÃO e o COM ITÊ
EXECUTIVO DO PLANO M UNICIPAL DE SANEAM ENTO
BÁSICO DE SÃO M IGUEL DO GOSTOSO/RN, com a finalidade de
discutir e dar procedimentos as ações necessárias à formulação da
Política Municipal de S aneamento Básico e coordenar ações na
elaboração do Plano Municipal de S aneamento Básico deste
M unicípio;
§ 1o O COM ITÊ DE COORDENAÇÃO será instância consultiva e
deliberativa,
formalmente institucionalizada, responsável pela condução da
elaboração do PM SB para discutir, avaliar e aprovar o trabalho
produzido pelo COM ITÊ EXECUTIVO, promovendo a integração
das ações de saneamento básico, inclusive do ponto de vista de
viabilidade técnica, operacional e ambiental;
§ 2o O COM ITÊ EXECUTIVO DO PM SB executará a
operacionalização técnica no processo de elaboração do Plano
Municipal de S aneamento Básico, devendo adotar procedimentos e
operacionalizar todas as atividades previstas no TR da Funasa (2012),
submetendo-os a avaliação do Comitê de Coordenação, observando os
prazos previstos na sua execução, reportando-se ao COPIRN e à
gestão municipal.Art. 2º Ficam designados para compor o COM ITÊ
DE
COORDENAÇÃO
do
PLANO
M UNICIPAL
DE
SANEAM ENTO BÁSICO DE SÃO M IGUEL DO GOSTOSO/RN,
os seguintes membros:
I. Gabriela Assunção da Costa Mafra S ouza (Secretária de Saúde) –
Titular - Coordenadora; Francisco Adriano Gomes – Suplente
(Coordenador de Vigilância Sanitária);
II. Fernando Castro Lima Neto (Engenheiro Civil e Secretário de
M eio Ambiente e Planejamento Urbano); Luís Ribeiro da S ilva Neto
– Suplente (Diretoria de Saúde);
III. Rubens Eduardo S . R. Oliveira – Titular (Agente M unicipal)
Lindemberg Cosme de Miranda - Suplente (Secretário M unicipal de
Agricultura e Pesca);;
IV. Neilson Gomes da S ilva – Titular (Representante do Centro de
Cultura,); Cláudio Pereira da S ilva – Suplente (Coordenador de
Fomento da Prefeitura);
V. Adeilton Bezerra da S ilva – Titular (Vereador); Maria Clésia
Cardoso Ferreira – Suplente (Vereadora);
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VI. Francisco dos Anjos Cardoso – Titular (Representante do Grupo
de Escoteiros Lobos do M ar);Iranildo Bezerra da S ilva – Suplente
(Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais);
VII. Heldene da S ilva S antos – Titular (Representante da AM JUS)
Ricardo André Ribeiro Catarina da S ilva – Suplente (Presidente do
Conselho da Cidade de São M iguel do Gostoso);
VIII. M embros representantes do NICT/FUNASA - Titular; e
Suplente.
IX. Tiago da Silva Luciano – Titular (representante da Secretaria de
Educação e Cultura), Janielle Linhares da Silva – Suplente
(Representatnte da Secretaria de Turismo e Comunicação)
Art. 3º Ficam designados para compor o COM ITÊ EXECUTIVO do
PLANO M UNICIPAL DE SANEAM ENTO BÁSICO DE SÃO
M IGUEL DO GOSTOSO/RN, os seguintes membros:
I. Djalma M ariz M edeiros (Dr. Engenharia Sanitária e Ambiental,
Incibra – Coordenador do Comitê);
II. M aynara Eloíse da Silva Rocha (Engenheira Ambiental, Incibra);
III. M anoel Felipe Araújo Pereira (Engenheiro Civil, Incibra);
IV. Francisco Alves da Costa Sobrinho (Consultoria PM SB COPIRN);
V. Hilderline Câmara de Oliveira (Drª. Ciências Sociais, Incibra);
VI. Cândida Beatriz Santos Batista (Estagiária em Engenharia
Ambiental, Incibra);
VII. M árcia Jerônimo de Souto (Estagiária em Pedagogia, Incibra);
VIII. Luzmarina Cruz da Silva Rosado Gouveia (Assistente Social do
M unicípio);
IX. Francisca Gomes Pinheiro (Professor e Responsável pela limpeza
pública municipal);
X. Clério Genomar Gomes Pinheiro (Representante do SAAE);
XI. Wanda Caroline A. de M . P. Barreto ( Coordenadora da Secretaria
de Assistencia SM G).
XII. Hugo Patrício M onteiro Vieira (secretario de Administração)
XIII. Artur Francisco Lins de M orais (Técnico em Informática,
Incibra);
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUM PRA-SE. São M iguel do
Gostoso/RN, 07 de novembro de 2018.
JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
Prefeito M unicipal
Prefeitura Municipal de S ão Miguel do Gostoso
CNPJ
(M F):
01.612.396/0001•90
www.saomigueldogostoso.rn.gov.br
Rua dos Dourados, 61, Centro, CEP 59585-000 - Fone: (084)

Site:

Publicado por:

Rubens Eduardo Santa Rita de Oliveira
Código Identificador:2F028976
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado
do Rio Grande do Norte no dia 09/11/2018. Edição 1891
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/materia/2F028976/03AO9ZY1CC5xHWB-O5WqtkHAyKdDy-aBHBFNhpe_xNQSwMOglZn4PiE0AkLLdOXwIaDD…

2/2

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

PMSB

RELATÓRIO MENSAL – NOVEMBRO

ANEXO VIX. PORTARIA DE FORMAÇÃO DOS COMITÊS DE COORDENAÇÃO E
EXECUTIVO E ATOS DE APROVAÇÃO DOS PRODUTOS A E B – SÃO VICENTE

21/12/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

ES TADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE S ÃO VICENTE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 347, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018

Dispõe sobre a nomeação do Comitê de Coordenação
e do Comitê Executivo do Plano M unicipal de
Saneamento Básico de São Vicente para atuarem no
processo de formulação da política municipal de
saneamento básico e na elaboração do Plano
M unicipal de Saneamento Básico deste município e dá
outras providências.
A Prefeita M unicipal de São Vicente, Estado do Rio Grande do Norte,
no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que
estabelece a Lei Orgânica do M unicípio.
CONS IDERANDO a Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que
estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, e o
Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a
supracitada Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 2007;
RES OLVE:
Art. 1º Nomear o COM ITÊ DE COORDENAÇÃO e o COM ITÊ
EXECUTIVO do PLANO M UNICIPAL DE SANEAM ENTO
BÁSICO DE SÃO VICENTE /RN, com a finalidade de discutir e dar
procedimentos as ações necessárias a formulação da Política
Municipal de S aneamento Básico e coordenar ações na elaboração
do Plano Municipal de S aneamento Básico deste M unicípio, em
atendimento a Lei nº 11.445/2007.
§ 1o O COM ITÊ DE COORDENAÇÃO será instância consultiva e
deliberativa, formalmente institucionalizada, responsável pela
condução da elaboração do PM SB para discutir, avaliar e aprovar o
trabalho produzido pelo COM ITÊ EXECUTIVO, promovendo a
integração das ações de saneamento básico, inclusive do ponto de vista
de viabilidade técnica, operacional e ambiental;
§ 2o O COM ITÊ EXECUTIVO DO PM SB executará a
operacionalização técnica no processo de elaboração do Plano
Municipal de S aneamento Básico, devendo adotar procedimentos e
operacionalizar todas as atividades previstas no TR da Funasa (2012),
submetendo-os a avaliação do Comitê de Coordenação, observando os
prazos previstos na sua execução, reportando-se ao COPIRN e à
gestão municipal.
Art. 2º Ficam designados para compor o COMITÊ DE
COORDENAÇÃO do PLANO M UNICIPAL DE SANEAM ENTO
BÁSICO DE SÃO VICENTE/RN, os seguintes membros:
I - José Gabriel S obrinho – Titular (Secretário de Agricultura, M eio
Ambiente e Abastecimento) - Vicente Balbino de Medeiros –
Suplente (Coordenador de Agricultura);
II - Judivanda Kenia Fernandes de Azevedo – Titular (Secretaria de
Assistência Social); Gilvan Elias de Medeiros – Suplente (Secretaria
de Obras e Serviços Urbanos);
III - Jéssica S ayonara Dantas Costa Aureliano – Titular (Secretaria
M unicipal de Educação); Raul de Oliveira – Suplente (Coordenador
de Obras);
IV - Gisleângela de Lacerda Costa da S ilva – Titular
(Coordenadora Geral da Secretaria M unicipal de Educação); Maria das
Vitórias dos S antos Oliveira Medeiros - Suplente (Agente
Comunitário de Saúde);
V - Raimundo Nonato – Titular (Vereador); Francisco Lins de
Medeiros – Suplente (Vereador);
VI - Diassis Firmino de Medeiros – Titular (Agricultor); Ilda
Toscano de Araújo – Suplente (Produtora Rural);
VII - Adelaide Dantas – Titular (Representante da Igreja Católica);
Mariveide Balbino de Medeiros – Suplente (Igreja Católica);
VIII - Rejânia Mácia da S ilva – Titular (CM DS); Arnaldo Faustino
Dantas – Suplente (CM DS);
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/materia/242F87F3/03AO9ZY1D-n1aCZ25MXP-ha-E2drLVVK-u2_NbqwH_ONbhSWIS0Y8bW1JGaZrZSSxuABe…
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IX - M embros representantes do NICT/FUNAS A.
Art. 3º Ficam designados para compor o COMITÊ EXECUTIVO do
PLANO M UNICIPAL DE SANEAM ENTO BÁSICO DE SÃO
VICENTE/RN, os seguintes membros:
I - Djalma Mariz Medeiros (Dr. Engenharia Sanitária e Ambiental,
Incibra – Coordenador do Comitê);
II - Maynara Eloíse da S ilva Rocha (Engenheira Ambiental, Incibra);
III - Manoel Felipe Araujo Pereira (Engenheiro Civil, Incibra);
IV - Francisco Alves da Costa S obrinho (Consultoria PM SB COPIRN);
V - Hilderline Câmara de Oliveira (Drª. Ciências Sociais, Incibra);
VI - Cândida Beatriz S antos Batista (Estagiária em Engenharia
Ambiental, Incibra);
VII - Márcia Jerônimo de S outo (Estagiária em Pedagogia, Incibra);
VIII - José Roberto de Morais (Agente Comunitário de Saúde
M unicipal);
IX - Rosan Marçal de Araújo (Engenheiro Civil da AM SO);
X - Artur Francisco Lins de Morais (Técnico em Informática,
Incibra);
XI - Ana Gabriella Paiva da Costa (Secretária, Incibra).
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Palácio da Luiza em São Vicente/RN, 05 de novembro de 2018.
Publique-se,
Cumpra-se.
IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO
Prefeita M unicipal
Publicado por:

Jose Taliz da Silva
Código Identificador:242F87F3
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado
do Rio Grande do Norte no dia 07/11/2018. Edição 1889
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
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Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de São Vicente

São Vicente, 08 de novembro de 2018.

Em reunião realizada nesta data, 08/11/2018, o Comitê de Coordenação do Plano
Municipal de Saneamento Básico de São Vicente, declara que, após vistas e analisadas,
as informações apresentadas no Produto B – Plano de Mobilização Social são
compatíveis ao município de São Vicente, atendendo aos requisitos da Lei nº. 11.445, de
5 de janeiro de 2007, ao Decreto de Regulamentação nº. 7.217, de 21 de junho de 2010,
e às orientações contidas no Termo de Referência da Funasa, quanto às exigências para
a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de São Vicente.
Sem mais, este comitê recomenda e declara a aprovação ao Produto B – Plano de
Mobilização Social e encaminha à Equipe Técnica do Consórcio Público Intermunicipal
do Rio Grande do Norte – COPIRN, para análise e aprovação.
José Gabriel Sobrinho – Titular – Coordenador - Secretaria de Agricultura, Meio
Ambiente e Abastecimento
Vicente Balbino de Medeiros - Suplente - Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e
Abastecimento
Judivanda Kenia Fernandes de Azevedo – Titular - Secretaria de Assistência Social
Gilvan Elias de Medeiros – Suplente - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Jéssica Sayonara Dantas Costa Aureliano - Titular - Secretaria Municipal de
Educação

Raul de Oliveira -Suplente- Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Gisleângela de Lacerda Costa da Silva – Titular- Secretaria Municipal de Saúde
Maria das Vitórias dos Santos Oliveira Medeiros – Suplente - Secretaria Municipal
de Saúde
Raimundo Nonato – Titular - Câmara Municipal
Francisco Lins de Medeiros – Suplente - Câmara Municipal
Deassis Firmino de Medeiros – Titular (Agricultor) - Representante da Sociedade
Civil
Ilda Toscano de Araújo – Suplente (Produtora Rural) - Representante da Sociedade
Civil
Adelaide Dantas – Titular (Igreja Católica) – Representante da Sociedade Civil
Mariveide Balbino de Medeiros – Suplente (Igreja Católica) – Representante da
Sociedade Civil
Rejânia Mácia da Silva – Titular (CMDS) – Representante da Sociedade Civil
Arnaldo Faustino Dantas – Suplente (CMDS) – Representante da Sociedade Civil

Membros representantes do NICT/FUNASA (Caráter Orientativo) – Titular; e Suplente.
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1. APRESENTAÇÃO
O presente relatório simplificado (Produto J) faz parte dos procedimentos
para avaliação da execução do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e
tem por objetivo descrever as atividades realizadas no mês de dezembro de 2018 na
elaboração do PMSB dos municípios de Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de
Velhos, Parazinho, Pedra Grande, Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e
São Vicente, situados no Rio Grande do Norte, sendo uma das etapas exigidas pelo
Termo de Referência da FUNASA.
A elaboração do PMSB está sob a responsabilidade da empresa Inovação
Civil Brasileira (INCIBRA), contratada pelo COPIRN, e tem por finalidade atender ao
convênio estabelecido entre a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e o
COPIRN, conforme o Termo de Referência (TR).
Buscando a qualidade na elaboração do PMSB, durante o mês de dezembro
foram realizados os primeiros eventos setoriais do produto C (Diagnóstico TécnicoParticipativo).
No mês de dezembro foram realizadas visitas aos municípios Bento
Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos, Pedra Grande, Pedra Preta, São Miguel
do Gostoso e São Vicente nas quais foram realizados os eventos setoriais dos
Planos Municipais de Saneamento Básico. Não foram realizados os primeiros
eventos setoriais dos municípios Parazinho e Pureza por indisponibilidade do
município em virtude dos eventos festivos do final do ano. Os eventos setoriais se
iniciavam com uma breve introdução abordando o que é saneamento básico para
esclarecer à população que participava do evento a abrangência do PMSB e, em
seguida, dava-se início a fala da população participante sobre a situação atual do
saneamento básico no setor mobilizado.
A apresentação dessas ações em forma de relatório também busca
subsidiar as tomadas de decisões de todos os envolvidos, possibilitando-os ter
acesso a todas as dimensões de um projeto de responsabilidade da INCIBRA,
sendo um instrumento de gestão e fortalecimento das relações intersetoriais entre as
organizações.
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2. ATIVIDADES
2.1. PRIMEIRO EVENTO SETORIAL EM BENTO FERNANDES
Este evento teve como finalidade expor o que é o Plano Municipal de
Saneamento Básico, a sua abrangência e importância bem como conhecer as
condições atuais do saneamento básico do setor mobilizado sob a percepção da
população residente. No município de Bento Fernandes existem três setores de
mobilização, em cada um deles foi realizado um evento setorial.
2.1.1 Zona Urbana
O evento setorial na zona urbana realizado em Bento Fernandes/RN ocorreu
no dia 13 de dezembro de 2018, às 08h30min no Clube Municipal de Bento
Fernandes, onde se reuniram o Sr. Francisco Alves da Costa Sobrinho, Consultor do
COPIRN, a equipe técnica da empresa INCIBRA representada pela Sra. Maynara
Eloíse da Silva Rocha e a estagiária em Engenharia Ambiental Cândida Beatriz
Santos Batista, vereadores, secretários municipais, agentes comunitários de saúde,
de endemias, de vigilância sanitária, agentes de assistência social, profissionais da
educação, profissionais da saúde, profissionais da infraestrutura municipal e
saneamento básico municipal com objetivo de conhecer e discutir sobre a situação
atual do saneamento básico na zona urbana de Bento Fernandes.
No setor zona urbana, a abertura foi realizada pelo Sr. Francisco Alves da
Costa Sobrinho, Consultor do COPIRN, que explanou sobre o PMSB e em seguida a
Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, iniciou uma
apresentação para explicar o que é saneamento básico para a população presente.
Ao final da apresentação, deu-se início ao momento da população descrever a
situação atual do saneamento básico no setor em que elas residem e, assim, a
INICBRA deu início à coleta de informações para diagnóstico do município.
Durante a reunião, os presentes expuseram a percepção que eles tem da
situação atual dos quatro eixos do saneamento básico na zona urbana de Bento
Fernandes. A presença da população e de profissionais que lidam diretamente com
a população permitiu que o evento setorial na zona urbana de Bento Fernandes
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fosse muito rico em informações subsidiando as visitas técnicas a serem realizadas
posteriormente.
Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
Figura 1: Apresentação do Sr. Francisco Alves da
Costa Sobrinho sobre o PMSB

Figura 2: Apresentação da Sra. Maynara Eloíse da
Silva Rocha sobre saneamento básico

2.1.2 Assentamento TTL
O evento setorial realizado no assentamento TTL em Bento Fernandes/RN
ocorreu no dia 13 de dezembro de 2018, às 14h00min na Escola Maria das Graças
Brito da Silva, onde se reuniram a equipe técnica da empresa INCIBRA
representada pela Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha e a estagiária em Engenharia
Ambiental Cândida Beatriz Santos Batista, e moradores do assentamento com
objetivo de conhecer e discutir sobre a situação atual do saneamento básico no
assentamento TTL em Bento Fernandes.
Devido à baixa participação da população no evento realizado na Escola
Maria das Graças Brito da Silva, a equipe técnica da INCIBRA realizou a aplicação
de questionários. Durante a aplicação dos questionários, os entrevistados expunham
a percepção que eles têm da situação atual dos quatro eixos do saneamento básico
no assentamento TTL.
A aplicação dos questionários no setor assentamento TTL era conduzida
pela Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, e pela
7
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Sra. Cândida Beatriz Santos Batista, estagiária em engenharia ambiental. A
aplicação do questionário era precedida por uma explicação do que é o PMSB e por
uma apresentação para explicar o que é saneamento básico para o entrevistado. Em
seguida, dava-se início ao momento do entrevistado descrever a situação atual do
saneamento básico no setor em que reside.
A participação da população, que lida diariamente com os problemas da
comunidade, permitiu que o evento setorial no assentamento TTL fosse muito rico
em informações subsidiando as visitas técnicas a serem realizadas posteriormente.
Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
Figura 3: Aplicação de questionário no Assentamento TTL

2.1.3 Assentamento Espinheiro I
O evento setorial realizado no Assentamento Espinheiro I em Bento
Fernandes/RN ocorreu no dia 13 de dezembro de 2018, às 16h00min na Associação
dos

Moradores

do Assentamento Espinheiro I, onde se reuniram a equipe

técnica da empresa INCIBRA representada pela Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha
e a estagiária em Engenharia Ambiental Cândida Beatriz Santos Batista, e
moradores do assentamento com objetivo de conhecer e discutir sobre a situação
atual do saneamento básico no assentamento Espinheiro I em Bento Fernandes.
Devido à baixa participação da população no evento realizado na
Associação dos

Moradores

do Assentamento Espinheiro I, a equipe técnica da

INCIBRA realizou a aplicação de questionários. Durante a aplicação dos
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questionários, os entrevistados expunham a percepção que eles têm da situação
atual dos quatro eixos do saneamento básico no assentamento Espinheiro I.
A aplicação dos questionários no setor assentamento Espinheiro I era
conduzida pela Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da
INCIBRA, e pela Sra. Cândida Beatriz Santos Batista, estagiária em engenharia
ambiental. A aplicação do questionário era precedida por uma explicação do que é o
PMSB e por uma apresentação para explicar o que é saneamento básico para o
entrevistado. Em seguida, dava-se início ao momento do entrevistado descrever a
situação atual do saneamento básico no setor em que reside.
A participação da população, que lida diariamente com os problemas da
comunidade, permitiu que o evento setorial no assentamento Espinheiro I fosse
muito rico em informações subsidiando as visitas técnicas a serem realizadas
posteriormente.
Neste evento foram colhidas assinaturas em lista de presença (Apêndice A).
2.2. PRIMEIRO EVENTO SETORIAL EM CERRO CORÁ
Este evento teve como finalidade expor o que é o Plano Municipal de
Saneamento Básico, a sua abrangência e importância bem como conhecer as
condições atuais do saneamento básico do setor mobilizado sob a percepção da
população residente. No município de Cerro Corá existem cinco setores de
mobilização, em três deles foram realizados eventos setoriais e nos dois setores
restantes os eventos setoriais serão realizados no mês de janeiro de 2019.
2.2.1 Zona Urbana
O evento setorial na zona urbana realizado em Cerro Corá/RN ocorreu no
dia 19 de dezembro de 2018, às 19h no Cine Canário, onde se reuniram o Sr.
Francisco Alves da Costa Sobrinho, Consultor do COPIRN, a equipe técnica da
empresa INCIBRA representada pela Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha, a
estagiária em engenharia ambiental Cândida Beatriz Santos Batista, e a estagiária
em engenharia civil Cynthia dos Santos Araújo, secretários municipais, agentes
comunitários de saúde, agentes de assistência social, profissionais da saúde e
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profissionais da infraestrutura municipal com objetivo de conhecer e discutir sobre a
situação atual do saneamento básico na zona urbana de Cerro Corá.
No setor zona urbana, a abertura foi realizada pelo Sr. Francisco Alves da
Costa Sobrinho, Consultor do COPIRN, que explanou sobre o PMSB e em seguida a
Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, iniciou uma
apresentação para explicar o que é saneamento básico para a população presente.
Ao final da apresentação, deu-se início ao momento da população descrever a
situação atual do saneamento básico no setor em que elas residem e, assim, a
INICBRA deu início à coleta de informações para diagnóstico do município.
Durante a reunião, os presentes expuseram a percepção que eles têm da
situação atual dos quatro eixos do saneamento básico na zona urbana de Cerro
Corá. A presença da população e de profissionais que lidam diretamente com a
população permitiu que o evento setorial na zona urbana de Cerro Corá fosse muito
rico em informações subsidiando as visitas técnicas a serem realizadas
posteriormente.
Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
Figura 4: Apresentação do Sr. Francisco Alves da
Costa Sobrinho sobre o PMSB

Figura 5: Apresentação da Sra. Maynara Eloíse da
Silva Rocha sobre saneamento básico

2.2.2 Comunidade Ipueiras
O evento setorial na comunidade Ipueiras realizado em Cerro Corá/RN
ocorreu no dia 19 de dezembro de 2018, às 09h na Escola Municipal José Rodrigues
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dos Santos, onde se reuniram o Sr. Francisco Alves da Costa Sobrinho, Consultor
do COPIRN, a equipe técnica da empresa INCIBRA representada pela Sra. Maynara
Eloíse da Silva Rocha, a estagiária em engenharia ambiental Cândida Beatriz
Santos Batista, e a estagiária em engenharia civil Cynthia dos Santos Araújo,
agentes comunitários de saúde, profissionais da saúde, profissionais da educação,
profissionais da infraestrutura municipal e moradores com objetivo de conhecer e
discutir sobre a situação atual do saneamento básico na comunidade Ipueiras de
Cerro Corá.
No setor comunidade Ipueiras, a abertura foi realizada pelo Sr. Francisco
Alves da Costa Sobrinho, Consultor do COPIRN, que explanou sobre o PMSB e em
seguida a Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA,
iniciou uma apresentação para explicar o que é saneamento básico para a
população presente. Ao final da apresentação, deu-se início ao momento da
população descrever a situação atual do saneamento básico no setor em que elas
residem e, assim, a INICBRA deu início à coleta de informações para diagnóstico do
município.
Durante a reunião, os presentes expuseram a percepção que eles têm da
situação atual dos quatro eixos do saneamento básico na comunidade Ipueiras de
Cerro Corá. A presença da população e de profissionais que lidam diretamente com
a população permitiu que o evento setorial na comunidade Ipueiras de Cerro Corá
fosse muito rico em informações subsidiando as visitas técnicas a serem realizadas
posteriormente.
Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).

11

RELATÓRIO MENSAL – DEZEMBRO

PMSB

Figura 6: Apresentação da Sra. Maynara Eloíse da
Silva Rocha sobre saneamento básico

Figura 7: Alguns participantes do evento setorial na
comunidade Ipueiras

2.2.3 Assentamento Santa Clara – Vila A
O evento setorial realizado no assentamento Santa Clara - Vila A em Cerro
Corá/RN ocorreu no dia 19 de dezembro de 2018, às 14h00min na quadra do
assentamento Santa Clara - Vila A onde se reuniram a equipe técnica da empresa
INCIBRA representada pela Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha, a estagiária em
engenharia ambiental Cândida Beatriz Santos Batista e a estagiária em engenharia
civil Cynthia dos Santos Araújo com objetivo de conhecer e discutir sobre a situação
atual do saneamento básico no assentamento Santa Clara - Vila em Cerro Corá.
Devido ao dia do evento setorial ter coincidido com um dia de atendimento
médico da comunidade, a população não compareceu ao local planejado para o
evento setorial. Após o conhecimento do motivo do não comparecimento, a equipe
técnica da INCIBRA realizou o evento setorial na unidade básica de saúde da
comunidade.
No setor Assentamento Santa Clara - Vila A, a abertura foi realizada pelo Sr.
Francisco Alves da Costa Sobrinho, Consultor do COPIRN, que explanou sobre o
PMSB e em seguida a Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental
da INCIBRA, iniciou uma apresentação para explicar o que é saneamento básico
para a população presente. Ao final da apresentação, deu-se início ao momento da
população descrever a situação atual do saneamento básico no setor em que elas
residem e, assim, a INICBRA deu início à coleta de informações para diagnóstico do
município.
Durante a reunião, os presentes expuseram a percepção que eles têm da
situação atual dos quatro eixos do saneamento básico no setor Assentamento Santa
12
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Clara - Vila A. A presença da população e de profissionais que lidam diretamente
com a população permitiu que o evento setorial no setor Assentamento Santa Clara Vila A fosse rico em informações subsidiando as visitas técnicas a serem realizadas
posteriormente.
Neste evento foram colhidas assinaturas em lista de presença (Apêndice A).
2.3. PRIMEIRO EVENTO SETORIAL EM LAGOA DE VELHOS
Este evento teve como finalidade expor o que é o Plano Municipal de
Saneamento Básico, a sua abrangência e importância bem como conhecer as
condições atuais do saneamento básico do setor mobilizado sob a percepção da
população residente. No município de Lagoa de Velhos existem três setores de
mobilização, em cada um deles foi realizado um evento setorial.
2.3.1 Sede Municipal
O evento setorial na sede municipal realizado em Lagoa de Velhos/RN
ocorreu no dia 10 de dezembro de 2018, às 10h na Câmara Municipal de Lagoa de
Velhos, onde se reuniram o Sr. Francisco Alves da Costa Sobrinho, Consultor do
COPIRN, a equipe técnica da empresa INCIBRA representada pela Sra. Maynara
Eloíse da Silva Rocha, a estagiária em engenharia civil Natália Helena Gurgel de
Andrade e o estagiário em engenharia civil Jezrael Wenderson Moura de Souza,
secretários municipais, agentes comunitários de saúde, agentes de assistência
social, profissionais da educação, profissionais da saúde, profissionais da
infraestrutura municipal e saneamento básico municipal com objetivo de conhecer e
discutir sobre a situação atual do saneamento básico na sede municipal de Lagoa de
Velhos.
No setor sede municipal, a abertura foi realizada pelo Sr. Francisco Alves da
Costa Sobrinho, Consultor do COPIRN, que explanou sobre o PMSB e em seguida a
Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, iniciou uma
apresentação para explicar o que é saneamento básico para a população presente.
Ao final da apresentação, deu-se início ao momento da população descrever a
situação atual do saneamento básico no setor em que elas residem e, assim, a
INICBRA deu início à coleta de informações para diagnóstico do município.
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Durante a reunião, os presentes expuseram a percepção que eles têm da
situação atual dos quatro eixos do saneamento básico na sede municipal de Lagoa
de Velhos. A presença da população e de profissionais que lidam diretamente com a
população permitiu que o evento setorial na sede municipal de Lagoa de Velhos
fosse muito rico em informações subsidiando as visitas técnicas a serem realizadas
posteriormente.
Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
Figura 8: Apresentação do Sr. Francisco Alves da
Costa Sobrinho sobre o PMSB

Figura 9: Apresentação da Sra. Maynara Eloíse da
Silva Rocha sobre saneamento básico

2.3.2 Comunidade Iguatu
O evento setorial realizado na comunidade Iguatu em Lagoa de Velhos/RN
ocorreu no dia 10 de dezembro de 2018, às 14h00min na Escola Municipal Abel
Aquino de Souza, onde se reuniram a equipe técnica da empresa INCIBRA
representada pela Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha, a estagiária em engenharia
civil Natália Helena Gurgel de Andrade e o estagiário em engenharia civil Jezrael
Wenderson Moura de Souza, e moradores do assentamento com objetivo de
conhecer e discutir sobre a situação atual do saneamento básico comunidade Iguatu
em Lagoa de Velhos.
Devido à baixa participação da população no evento realizado na Escola
Municipal Abel Aquino de Souza, a equipe técnica da INCIBRA realizou a aplicação
de questionários. Durante a aplicação dos questionários, os entrevistados expunham
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a percepção que eles têm da situação atual dos quatro eixos do saneamento básico
na comunidade Iguatu.
A aplicação dos questionários na comunidade Iguatu era conduzida pela
Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, pela Sra.
Natália Helena Gurgel de Andrade, estagiária em engenharia civil, e pelo Sr. Jezrael
Wenderson Moura de Souza, estagiário em engenharia civil. A aplicação do
questionário era precedida por uma explicação do que é o PMSB e por uma
apresentação para explicar o que é saneamento básico para o entrevistado. Em
seguida, dava-se início ao momento do entrevistado descrever a situação atual do
saneamento básico no setor em que reside.
A participação da população, que lida diariamente com os problemas da
comunidade, permitiu que o evento setorial na comunidade Iguatu fosse rico em
informações subsidiando as visitas técnicas a serem realizadas posteriormente.
Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
Figura 10: Aplicação de
questionário na comunidade Iguatu

2.3.3 Comunidade Bom Descanso
O evento setorial realizado na comunidade Bom Descanso em Lagoa de
Velhos/RN ocorreu no dia 10 de dezembro de 2018, às 14h00min na Escola
15
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Municipal Júlio Ferreira da Silva, onde se reuniram onde se reuniram o Sr. Francisco
Alves da Costa Sobrinho, Consultor do COPIRN, a equipe técnica da empresa
INCIBRA representada pelo estagiário em engenharia civil Jezrael Wenderson
Moura de Souza, secretários municipais, agentes comunitários de saúde,
profissionais da educação, profissionais da saúde e moradores do assentamento
com objetivo de conhecer e discutir sobre a situação atual do saneamento básico
comunidade Bom Descanso em Lagoa de Velhos.
No setor comunidade Bom Descanso, a abertura foi realizada pelo Sr.
Francisco Alves da Costa Sobrinho, Consultor do COPIRN, que explanou sobre o
PMSB e em seguida a Sr. Jezrael Wenderson Moura de Souza, estagiário em
engenharia civil da INCIBRA, iniciou uma apresentação para explicar o que é
saneamento básico para a população presente. Ao final da apresentação, deu-se
início ao momento da população descrever a situação atual do saneamento básico
no setor em que elas residem e, assim, a INICBRA deu início à coleta de
informações para diagnóstico do município.
Durante a reunião, os presentes expuseram a percepção que eles têm da
situação atual dos quatro eixos do saneamento básico na comunidade Bom
Descanso. A presença da população e de profissionais que lidam diretamente com a
população permitiu que o evento setorial comunidade Bom Descanso fosse rico em
informações subsidiando as visitas técnicas a serem realizadas posteriormente.
A participação da população, que lida diariamente com os problemas da
comunidade, permitiu que o evento setorial na comunidade Bom Descanso fosse
rico em informações subsidiando as visitas técnicas a serem realizadas
posteriormente.
Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
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Figura 11: Alguns participantes do evento setorial na
comunidade Bom Descanso

Figura 12: Apresentação do Sr. Francisco Alves da
Costa Sobrinho sobre o PMSB

2.4. PRIMEIRO EVENTO SETORIAL EM PEDRA GRANDE
Este evento teve como finalidade expor o que é o Plano Municipal de
Saneamento Básico, a sua abrangência e importância bem como conhecer as
condições atuais do saneamento básico do setor mobilizado sob a percepção da
população residente. No município de Pedra Grande existem quatro setores de
mobilização, em cada um deles foi realizado um evento setorial.
2.4.1 Sede Municipal
O evento setorial na sede municipal realizado em Pedra Grande/RN ocorreu
no dia 17 de dezembro de 2018, às 09h30min na Escola Municipal Aída Gomes
Bezerra, onde se reuniram o Sr. Francisco Alves da Costa Sobrinho, Consultor do
COPIRN, a equipe técnica da empresa INCIBRA representada pelo Dr. Djalma Mariz
Medeiros e a estagiária em Engenharia Ambiental Cândida Beatriz Santos Batista,
secretários municipais, agentes comunitários de saúde, de vigilância sanitária,
profissionais da educação, profissionais da saúde e profissionais da infraestrutura
municipal com objetivo de conhecer e discutir sobre a situação atual do saneamento
básico na sede municipal de Pedra Grande.
No setor sede municipal, a abertura foi realizada pelo Sr. Francisco Alves da
Costa Sobrinho, Consultor do COPIRN, que explanou sobre o PMSB e em seguida o
Dr. Djalma Mariz Medeiros, diretor técnico da INCIBRA, doutor em engenharia
sanitária e coordenador do comitê executivo, iniciou uma apresentação para explicar
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o que é saneamento básico para a população presente. Ao final da apresentação,
deu-se início ao momento da população descrever a situação atual do saneamento
básico no setor em que elas residem e, assim, a INICBRA deu início à coleta de
informações para diagnóstico do município.
Durante a reunião, os presentes expuseram a percepção que eles têm da
situação atual dos quatro eixos do saneamento básico na sede municipal de Pedra
Grande. A presença da população e de profissionais que lidam diretamente com a
população permitiu que o evento setorial na sede municipal de Pedra Grande fosse
muito rico em informações subsidiando as visitas técnicas a serem realizadas
posteriormente.
Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
Figura 13: Alguns participantes do evento setorial
na sede municipal

Figura 14: Apresentação do Dr. Djalma Mariz
Medeiros sobre saneamento básico

2.4.2 Comunidade Barreiros
O evento setorial na comunidade Barreiros realizado em Pedra Grande/RN
ocorreu no dia 17 de dezembro de 2018, às 14h30min na Escola Municipal Berenice
Bandeira de Melo, onde se reuniram o Sr. Francisco Alves da Costa Sobrinho,
Consultor do COPIRN, a equipe técnica da empresa INCIBRA representada pela
Sra. Cynthia dos Santos Araújo, estagiária em engenharia civil, profissionais da
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educação e moradores com objetivo de conhecer e discutir sobre a situação atual do
saneamento básico na comunidade Barreiros de Pedra Grande.
Além disso, posteriormente, houve um encontro entre o presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a presidente do Assentamento Boca do Campo,
o Sr. Francisco Alves da Costa Sobrinho e a equipe técnica da INCIBRA,
representada pela Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental, Sra.
Cynthia dos Santos Araújo, estagiária em engenharia civil, Sra. Cândida Beatriz
Santos Batista, estagiária em engenharia ambiental, situação em que foi possível
obter mais informações do setor mobilizado.
No setor comunidade Barreiros, a abertura foi realizada pelo Sr. Francisco
Alves da Costa Sobrinho, Consultor do COPIRN, que explanou sobre o PMSB e em
seguida a Sra. Cynthia dos Santos Araújo, estagiária em engenharia civil da
INCIBRA, iniciou uma apresentação para explicar o que é saneamento básico para a
população presente. Ao final da apresentação, deu-se início ao momento da
população descrever a situação atual do saneamento básico no setor em que elas
residem e, assim, a INICBRA deu início à coleta de informações para diagnóstico do
município.
Durante a reunião, os presentes expuseram a percepção que eles têm da
situação atual dos quatro eixos do saneamento básico na comunidade Barreiros de
Pedra Grande. A presença da população e de profissionais que lidam diretamente
com a população permitiu que o evento setorial na comunidade Barreiros de Pedra
Grande fosse rico em informações subsidiando as visitas técnicas a serem
realizadas posteriormente.
Nestes eventos foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
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Figura 15: Alguns participantes do evento setorial
na comunidade Barreiros

Figura 16: Apresentação do Sr. Francisco Alves da
Costa Sobrinho sobre o PMSB

2.4.3 Comunidade Acauã
O evento setorial na comunidade Acauã realizado em Pedra Grande/RN
ocorreu no dia 17 de dezembro de 2018, às 14h30min na Escola Municipal Vicente
Ferreira da Fonseca, onde se reuniram a equipe técnica da empresa INCIBRA
representada Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental, e pela
Sra. Cândida Beatriz Santos Batista, estagiária em engenharia ambiental,
profissionais da educação e moradores com objetivo de conhecer e discutir sobre a
situação atual do saneamento básico na comunidade Acauã de Pedra Grande.
No setor comunidade Acauã, a abertura foi realizada pela Sra. Maynara
Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, que explanou sobre o
PMSB e em seguida, iniciou uma apresentação para explicar o que é saneamento
básico para a população presente. Ao final da apresentação, deu-se início ao
momento da população descrever a situação atual do saneamento básico no setor
em que elas residem e, assim, a INICBRA deu início à coleta de informações para
diagnóstico do município.
Durante a reunião, os presentes expuseram a percepção que eles têm da
situação atual dos quatro eixos do saneamento básico na comunidade Acauã de
Pedra Grande. A presença da população e de profissionais que lidam diretamente
com a população permitiu que o evento setorial na comunidade Acauã de Pedra
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Grande fosse rico em informações subsidiando as visitas técnicas a serem
realizadas posteriormente.
Nestes eventos foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
Figura 17: Alguns participantes do evento setorial
na comunidade Acauã

Figura 18: Apresentação da Sra. Maynara Eloíse
da Silva Rocha sobre saneamento básico

2.4.4 Comunidade Enxu Queimado
O evento setorial na comunidade Enxu Queimado realizado em Pedra
Grande/RN ocorreu no dia 17 de dezembro de 2018, às 9h30min na Colônia dos
Pescadores, onde se reuniram a equipe técnica da empresa INCIBRA representada
pela Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, e pela
Sra. Cynthia dos Santos Araújo, estagiária em engenharia civil, agentes de
endemias e moradores com objetivo de conhecer e discutir sobre a situação atual do
saneamento básico na comunidade Enxu Queimado de Pedra Grande.
No setor Enxu Queimado, a abertura foi realizada pela Sra. Maynara Eloíse
da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, que explanou sobre o PMSB e
em seguida, iniciou uma apresentação para explicar o que é saneamento básico
para a população presente. Ao final da apresentação, deu-se início ao momento da
população descrever a situação atual do saneamento básico no setor em que elas
residem e, assim, a INICBRA deu início à coleta de informações para diagnóstico do
município.
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Durante a reunião, os presentes expuseram a percepção que eles têm da
situação atual dos quatro eixos do saneamento básico na comunidade Enxu
Queimado de Pedra Grande. A presença da população e de profissionais que lidam
diretamente com a população permitiu que o evento setorial na comunidade Enxu
Queimado de Pedra Grande fosse rico em informações subsidiando as visitas
técnicas a serem realizadas posteriormente.
Nestes eventos foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
Figura 19: Apresentação da Sra. Maynara Eloíse da
Silva Rocha sobre saneamento básico

Figura 20: Alguns participantes do evento setorial na
comunidade Enxu Queimado

2.5. PRIMEIRO EVENTO SETORIAL EM PEDRA PRETA
Este evento teve como finalidade expor o que é o Plano Municipal de
Saneamento Básico, a sua abrangência e importância bem como conhecer as
condições atuais do saneamento básico do setor mobilizado sob a percepção da
população residente. No município de Pedra Preta existem três setores de
mobilização, em cada um deles foi realizado um evento setorial.
2.5.1 Sede Municipal
O evento setorial na sede municipal realizado em Pedra Preta/RN ocorreu
no dia 11 de dezembro de 2018, às 08h30min no Centro de Convivência dos Idosos
(CCI), onde se reuniram o Sr. Francisco Alves da Costa Sobrinho, Consultor do
COPIRN, a equipe técnica da empresa INCIBRA representada pela Sra. Maynara
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Eloíse da Silva Rocha e a estagiária em Engenharia Civil Cynthia dos Santos Araújo,
secretários municipais, coordenadores de endemias e de vigilância sanitária,
profissionais da educação, profissionais da saúde e profissionais da infraestrutura
municipal com objetivo de conhecer e discutir sobre a situação atual do saneamento
básico na sede municipal de Pedra Preta.
No setor sede municipal, a abertura foi realizada pelo Sr. Francisco Alves da
Costa Sobrinho, Consultor do COPIRN, que explanou sobre o PMSB e em seguida a
Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, iniciou uma
apresentação para explicar o que é saneamento básico para a população presente.
Ao final da apresentação, deu-se início ao momento da população descrever a
situação atual do saneamento básico no setor em que elas residem e, assim, a
INICBRA deu início à coleta de informações para diagnóstico do município.
Durante a reunião, os presentes expuseram a percepção que eles têm da
situação atual dos quatro eixos do saneamento básico na sede municipal de Pedra
Preta. A presença da população e de profissionais que lidam diretamente com a
população permitiu que o evento setorial na sede municipal de Pedra Preta fosse
muito rico em informações subsidiando as visitas técnicas a serem realizadas
posteriormente.
Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
Figura 21: Apresentação do Sr. Francisco Alves

Figura 22: Apresentação da Sra. Maynara Eloíse

da Costa Sobrinho sobre o PMSB

da Silva Rocha sobre saneamento básico
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2.5.2 Assentamento São Pedro
O evento setorial no assentamento São Pedro realizado em Pedra Preta/RN
ocorreu no dia 11 de dezembro de 2018, às 14h20min na Unidade Básica de Saúde,
onde se reuniram a equipe técnica da empresa INCIBRA representada pela Sra.
Maynara Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, secretários,
agentes de endemias, agentes de saúde, profissionais da educação, vereador e
moradores com objetivo de conhecer e discutir sobre a situação atual do
saneamento básico no assentamento São Pedro em Pedra Preta.
No setor no assentamento São Pedro, a abertura foi realizada pela Sra.
Maynara Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, que explanou
sobre o PMSB e em seguida, iniciou uma apresentação para explicar o que é
saneamento básico para a população presente. Ao final da apresentação, deu-se
início ao momento da população descrever a situação atual do saneamento básico
no setor em que elas residem e, assim, a INICBRA deu início à coleta de
informações para diagnóstico do município.
Durante a reunião, os presentes expuseram a percepção que eles têm da
situação atual dos quatro eixos do saneamento básico no assentamento São Pedro
em Pedra Preta. A presença da população e de profissionais que lidam diretamente
com a população permitiu que o evento setorial no assentamento São Pedro de
Pedra Preta fosse rico em informações subsidiando as visitas técnicas a serem
realizadas posteriormente.
Nestes eventos foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
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Figura 23: Apresentação da Sra. Maynara Eloíse da

Figura 24: Alguns participantes do evento setorial no

Silva Rocha sobre saneamento básico

Assentamento São Pedro

2.5.3 Comunidade Baixa do Angicos e Água Viva
O evento setorial realizado na comunidade Baixa do Angicos e Água Viva
em Pedra Preta/RN ocorreu no dia 11 de dezembro de 2018, às 14h30min na Escola
Municipal Luiz Francisco Xavier, onde se reuniram o Sr. Francisco Alves da Costa
Sobrinho, Consultor do COPIRN, a equipe técnica da empresa INCIBRA
representada pela estagiária em engenharia civil Cynthia dos Santos Araújo e
moradores do assentamento com objetivo de conhecer e discutir sobre a situação
atual do saneamento básico no assentamento Espinheiro I em Bento Fernandes.
Devido à baixa participação da população no evento realizado na Escola
Municipal Luiz Francisco Xavier, a equipe técnica da INCIBRA realizou a aplicação
de questionários. Durante a aplicação dos questionários, os entrevistados expunham
a percepção que eles têm da situação atual dos quatro eixos do saneamento básico
na comunidade Baixa do Angicos e Água Viva.
A aplicação dos questionários na comunidade Baixa do Angicos e Água Viva
era conduzida pela Sra. Cynthia dos Santos Araújo, estagiária em engenharia civil.
A aplicação do questionário era precedida por uma explicação do que é o PMSB e
por uma apresentação para explicar o que é saneamento básico para o entrevistado.
Em seguida, dava-se início ao momento do entrevistado descrever a situação atual
do saneamento básico no setor em que reside.
A participação da população, que lida diariamente com os problemas da
comunidade, permitiu que o evento setorial na comunidade Baixa do Angicos fosse
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muito rico em informações subsidiando as visitas técnicas a serem realizadas
posteriormente.
Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
Figura 25: Aplicação de questionário na

Figura 26: Apresentação do Sr. Francisco Alves da

comunidade Baixa do Angicos

Costa Sobrinho sobre o PMSB

2.6. PRIMEIRO EVENTO SETORIAL EM SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Este evento teve como finalidade expor o que é o Plano Municipal de
Saneamento Básico, a sua abrangência e importância bem como conhecer as
condições atuais do saneamento básico do setor mobilizado sob a percepção da
população residente. No município de São Miguel do Gostoso existem quatro
setores de mobilização, em cada um deles foi realizado um evento setorial.
2.6.1 Sede Municipal
O evento setorial na sede municipal realizado em São Miguel do
Gostoso/RN ocorreu no dia 18 de dezembro de 2018, às 19h30min no Centro de
Cultura, onde se reuniram o Sr. Francisco Alves da Costa Sobrinho, Consultor do
COPIRN, a equipe técnica da empresa INCIBRA representada pela Sra. Maynara
Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, a estagiária em
engenharia civil Cynthia dos Santos Araújo e a estagiária em Engenharia Ambiental
Cândida Beatriz Santos Batista, secretários municipais, agentes comunitários de
saúde, profissionais da educação, profissionais da saúde e profissionais da
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infraestrutura municipal com objetivo de conhecer e discutir sobre a situação atual
do saneamento básico na sede municipal de São Miguel do Gostoso.
No setor sede municipal, a abertura foi realizada pelo Sr. Francisco Alves da
Costa Sobrinho, Consultor do COPIRN, que explanou sobre o PMSB e em seguida a
Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, iniciou uma
apresentação para explicar o que é saneamento básico para a população presente.
Ao final da apresentação, deu-se início ao momento da população descrever a
situação atual do saneamento básico no setor em que elas residem e, assim, a
INICBRA deu início à coleta de informações para diagnóstico do município.
Durante a reunião, os presentes expuseram a percepção que eles têm da
situação atual dos quatro eixos do saneamento básico na sede municipal de São
Miguel do Gostoso. A presença da população e de profissionais que lidam
diretamente com a população permitiu que o evento setorial na sede municipal de
São Miguel do Gostoso fosse muito rico em informações subsidiando as visitas
técnicas a serem realizadas posteriormente.
Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
Figura 27: Apresentação da Sra. Maynara Eloíse da Silva

Figura 28: Momento de participação da população na

Rocha sobre saneamento básico

apresentação do Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha
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2.6.2 Comunidade Morro dos Martins
O evento setorial na comunidade Morro dos Martins em São Miguel do
Gostoso/RN ocorreu no dia 18 de dezembro de 2018, às 9h00min na Escola
Municipal João Tomaz de Oliveira, onde se reuniram a equipe técnica da empresa
INCIBRA representada pela Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha, engenheira
ambiental da INCIBRA, e pela Sra. Cândida Beatriz Santos Batista, estagiária em
engenharia ambiental, agentes de saúde, profissionais da educação e moradores
com objetivo de conhecer e discutir sobre a situação atual do saneamento básico na
comunidade Morro dos Martins em São Miguel do Gostoso.
No setor Morro dos Martins, a abertura foi realizada pela Sra. Maynara
Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, que explanou sobre o
PMSB e em seguida, iniciou uma apresentação para explicar o que é saneamento
básico para a população presente. Ao final da apresentação, deu-se início ao
momento da população descrever a situação atual do saneamento básico no setor
em que elas residem e, assim, a INICBRA deu início à coleta de informações para
diagnóstico do município.
Durante a reunião, os presentes expuseram a percepção que eles têm da
situação atual dos quatro eixos do saneamento básico no Morro dos Martins em São
Miguel do Gostoso. A presença da população e de profissionais que lidam
diretamente com a população permitiu que o evento setorial no Morro dos Martins de
São Miguel do Gostoso fosse rico em informações subsidiando as visitas técnicas a
serem realizadas posteriormente.
Nestes eventos foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
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Figura 29: Apresentação da Sra. Maynara Eloíse

Figura 30: Alguns participantes do evento setorial

da Silva Rocha sobre saneamento básico

na comunidade Morro dos Martins

2.6.3 Comunidade Baixinha dos Franças
O evento setorial na comunidade Baixinha dos Franças em São Miguel do
Gostoso/RN ocorreu no dia 18 de dezembro de 2018, às 8h30min na Escola
Municipal da comunidade, onde se reuniram o Sr. Francisco Alves da Costa
Sobrinho, Consultor do COPIRN, a equipe técnica da empresa INCIBRA
representada pela Sra. Cynthia dos Santos Araújo, estagiária em engenharia civil,
coordenadores municipais, agentes de saúde, profissionais da educação e
moradores com objetivo de conhecer e discutir sobre a situação atual do
saneamento básico na comunidade Baixinha dos Franças em São Miguel do
Gostoso.
No setor sede municipal, a abertura foi realizada pelo Sr. Francisco Alves da
Costa Sobrinho, Consultor do COPIRN, que explanou sobre o PMSB e em seguida a
Sra. Cynthia dos Santos Araújo, estagiária em engenharia civil da INCIBRA, iniciou
uma apresentação para explicar o que é saneamento básico para a população
presente. Ao final da apresentação, deu-se início ao momento da população
descrever a situação atual do saneamento básico no setor em que elas residem e,
assim, a INICBRA deu início à coleta de informações para diagnóstico do município.
Durante a reunião, os presentes expuseram a percepção que eles têm da
situação atual dos quatro eixos do saneamento básico na Baixinha dos Franças em
São Miguel do Gostoso. A presença da população e de profissionais que lidam
diretamente com a população permitiu que o evento setorial na Baixinha dos
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Franças em São Miguel do Gostoso fosse rico em informações subsidiando as
visitas técnicas a serem realizadas posteriormente.
Nestes eventos foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
Figura 31: Apresentação do Sr. Francisco Alves da

Figura 32: Momento de participação da população na

Costa Sobrinho sobre o PMSB

apresentação do Sra. Cynthia dos Santos Araújo

2.6.4 Setor Antônio Conselheiro
O evento setorial na comunidade Antônio Conselheiro em São Miguel do
Gostoso/RN ocorreu no dia 18 de dezembro de 2018, às 14h30min no Centro da
Comunidade Shalon, onde se reuniram o Sr. Francisco Alves da Costa Sobrinho,
Consultor do COPIRN, a equipe técnica da empresa INCIBRA representada pela
Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, pela Sra.
Cândida Beatriz Santos Batista, estagiária em engenharia ambiental e pela Sra.
Cynthia dos Santos Araújo, estagiária em engenharia civil, coordenadores
municipais, profissionais da educação e moradores com objetivo de conhecer e
discutir sobre a situação atual do saneamento básico no setor Antônio Conselheiro
em São Miguel do Gostoso.
No setor Antônio Conselheiro, a abertura foi realizada pelo Sr. Francisco
Alves da Costa Sobrinho, Consultor do COPIRN, que explanou sobre o PMSB e em
seguida a Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA,
iniciou uma apresentação para explicar o que é saneamento básico para a
população presente. Ao final da apresentação, deu-se início ao momento da
30

RELATÓRIO MENSAL – DEZEMBRO

PMSB

população descrever a situação atual do saneamento básico no setor em que elas
residem e, assim, a INICBRA deu início à coleta de informações para diagnóstico do
município.
Durante a reunião, os presentes expuseram a percepção que eles têm da
situação atual dos quatro eixos do saneamento básico na Antônio Conselheiro em
São Miguel do Gostoso. A presença da população e de profissionais que lidam
diretamente com a população permitiu que o evento setorial na Antônio Conselheiro
em São Miguel do Gostoso fosse rico em informações subsidiando as visitas
técnicas a serem realizadas posteriormente.
Nestes eventos foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
Figura 33: Momento de participação da população na apresentação

Figura 34: Alguns participantes do evento setorial

do Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha

na comunidade Antônio Conselheiro

2.7. PRIMEIRO EVENTO SETORIAL EM SÃO VICENTE
Este evento teve como finalidade expor o que é o Plano Municipal de
Saneamento Básico, a sua abrangência e importância bem como conhecer as
condições atuais do saneamento básico do setor mobilizado sob a percepção da
população residente. No município de São Vicente existem três setores de
mobilização, em cada um deles foi realizado um evento setorial.
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2.7.1 Sede Municipal
O evento setorial na sede municipal realizado em São Vicente/RN ocorreu
no dia 12 de dezembro de 2018, às 9h30min no Centro Pastoral, onde se reuniram o
Sr. Francisco Alves da Costa Sobrinho, Consultor do COPIRN, a equipe técnica da
empresa INCIBRA representada pela Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha,
engenheira ambiental da INCIBRA, a estagiária em engenharia civil Cynthia dos
Santos Araújo e a estagiária em engenharia ambiental Cândida Beatriz Santos
Batista, vice-prefeito, vereador, coordenadores e secretários municipais, agentes
comunitários de saúde, profissionais da educação e profissionais da saúde com
objetivo de conhecer e discutir sobre a situação atual do saneamento básico na sede
municipal de São Vicente.
No setor sede municipal, a abertura foi realizada pelo Sr. Francisco Alves da
Costa Sobrinho, Consultor do COPIRN, que explanou sobre o PMSB e em seguida a
Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, iniciou uma
apresentação para explicar o que é saneamento básico para a população presente.
Ao final da apresentação, deu-se início ao momento da população descrever a
situação atual do saneamento básico no setor em que elas residem e, assim, a
INICBRA deu início à coleta de informações para diagnóstico do município.
Durante a reunião, os presentes expuseram a percepção que eles têm da
situação atual dos quatro eixos do saneamento básico na sede municipal de São
Vicente. A presença de profissionais que lidam diretamente com a população
permitiu que o evento setorial na sede municipal de São Vicente fosse muito rico em
informações subsidiando as visitas técnicas a serem realizadas posteriormente.
Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
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Figura 35: Apresentação da Sra. Maynara Eloíse da Silva

Figura 36: Apresentação do Sr. Francisco Alves da

Rocha sobre saneamento básico

Costa Sobrinho sobre o PMSB

2.7.2 Comunidade Baixa do Sítio
O evento setorial na comunidade Baixa do Sítio em São Vicente /RN ocorreu
no dia 12 de dezembro de 2018, às 14h30min na Escola Municipal Inácio Felix de
Melo, onde se reuniram a equipe técnica da empresa INCIBRA representada pela
Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, e pela Sra.
Cynthia dos Santos Araújo, estagiária em engenharia civil, profissionais da educação
e moradores com objetivo de conhecer e discutir sobre a situação atual do
saneamento básico na comunidade Baixa do Sítio em São Vicente.
No setor Baixa do Sítio, a abertura foi realizada pela Sra. Maynara Eloíse da
Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, que explanou sobre o PMSB e em
seguida, iniciou uma apresentação para explicar o que é saneamento básico para a
população presente. Ao final da apresentação, deu-se início ao momento da
população descrever a situação atual do saneamento básico no setor em que elas
residem e, assim, a INICBRA deu início à coleta de informações para diagnóstico do
município.
Durante a reunião, os presentes expuseram a percepção que eles têm da
situação atual dos quatro eixos do saneamento básico na Baixa do Sítio em São
Vicente. A presença da população e de profissionais que lidam diretamente com a
população permitiu que o evento setorial na Baixa do Sítio em São Vicente fosse rico
em informações subsidiando as visitas técnicas a serem realizadas posteriormente.
Nestes eventos foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
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Figura 37: Apresentação da Sra. Maynara Eloíse da Silva

Figura 38: Apresentação da Sra. Maynara Eloíse da Silva

Rocha sobre saneamento básico

Rocha sobre saneamento básico

2.7.3 Comunidade Torrão
O evento setorial na comunidade Torrão em São Vicente /RN ocorreu no dia
12 de dezembro de 2018, às 14h30min na Sede da Associação de Moradores da
Comunidade Torrão, onde se reuniram a equipe técnica da empresa INCIBRA
representada pela Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da
INCIBRA, e pela Sra. Cândida Beatriz Santos Batista, estagiária em engenharia
ambiental e moradores com objetivo de conhecer e discutir sobre a situação atual do
saneamento básico na comunidade Torrão em São Vicente.
No setor comunidade Torrão, a abertura foi realizada pela Sra. Maynara
Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, que explanou sobre o
PMSB e em seguida, iniciou uma apresentação para explicar o que é saneamento
básico para a população presente. Ao final da apresentação, deu-se início ao
momento da população descrever a situação atual do saneamento básico no setor
em que elas residem e, assim, a INICBRA deu início à coleta de informações para
diagnóstico do município.
Durante a reunião, os presentes expuseram a percepção que eles têm da
situação atual dos quatro eixos do saneamento básico na comunidade Torrão em
São Vicente. A presença da população e de profissionais que lidam diretamente com
a população permitiu que o evento setorial na comunidade Torrão em São Vicente
fosse rico em informações subsidiando as visitas técnicas a serem realizadas
posteriormente.
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Nestes eventos foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
Figura 39: Apresentação do Sr. Francisco Alves da

Figura 40: Alguns participantes do evento setorial

Costa Sobrinho sobre o PMSB

da comunidade Torrão
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1. APRESENTAÇÃO
O presente relatório simplificado (Produto J) faz parte dos procedimentos para
avaliação da execução do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e tem por
objetivo descrever as atividades realizadas no mês de janeiro de 2019 na elaboração
do PMSB dos municípios de Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos,
Parazinho, Pedra Grande, Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e São
Vicente, situados no Rio Grande do Norte, sendo uma das etapas exigidas pelo Termo
de Referência da FUNASA.
A elaboração do PMSB está sob a responsabilidade da empresa Inovação
Civil Brasileira (INCIBRA), contratada pelo COPIRN, e tem por finalidade atender ao
convênio estabelecido entre a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e o COPIRN,
conforme o Termo de Referência (TR).
Buscando a qualidade na elaboração do PMSB, durante o mês de janeiro
foram realizadas visitas técnicas do produto C (Diagnóstico Técnico-Participativo) e
os primeiros eventos setoriais do município de Parazinho. Além disso, foi realizada
uma capacitação e foi entregue o Produto I - Sistema de Informações Municipais aos
seguintes municípios: São Miguel do Gosto, Lagoa de Velhos, São Vicente e Cerro
Corá.
O Produto I – Sistema de Informações Municipais foi entregue após a
realização de uma capacitação, onde era indicada a pessoa que, a partir de então,
seria responsável por alimentar o sistema. A capacitação era iniciada com um breve
resumo sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico, os produtos que o compõe
e o estágio atual de andamento do plano.
No mês de janeiro foram realizadas visitas aos municípios Cerro Corá, Lagoa
de Velhos, Parazinho, São Miguel do Gostoso e São Vicente nas quais foram
realizadas as visitas técnicas para elaboração do Diagnóstico Técnico-Participativo
(Produto C). Ressalta-se que as visitas técnicas do município Cerro Corá foram
realizadas apenas nos três setores onde já haviam ocorridos os primeiros eventos
setoriais. Os dois setores de Cerro Corá que não tiveram os primeiros eventos
setoriais, terão seus primeiros eventos setoriais e as suas visitas técnicas durante o
mês de fevereiro.
5
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As visitas técnicas foram realizadas nos pontos que tangenciam a qualidade
do saneamento básico no município, são exemplos: pontos de abastecimento de
água, ligações clandestinas na rede de água, postos de saúde, hospitais, cemitérios,
lixões, matadouros, abatedouros, prefeituras, secretarias de obras, de saúde, de
transportes, de agricultura e de educação, poços, cacimbões, fossas, poços de visitas,
estações de tratamento de esgoto, estações elevatórias, ligações clandestinas na
rede de esgoto, pontos de vazamento da rede de água e/ou de esgoto, associação de
moradores, associação de catadores, pontos de acúmulo de água nas ruas e
estradas, canais, córregos entre outros. Durante as visitas técnicas foi possível obter
informações dos gestores e da população da situação atual do saneamento básico no
município que foram confrontadas com informações obtidas nos eventos setoriais
anteriormente realizados, assim como foi possível conhecer os pontos relatados e
constatar em campo o real nível de agrave da realidade municipal.
Em relação aos primeiros eventos setoriais de Parazinho, eles eram iniciados
com uma breve introdução abordando o que é saneamento básico para esclarecer à
população que participava do evento a abrangência do PMSB e, em seguida, era dado
início a fala da população participante sobre a situação atual do saneamento básico
no setor mobilizado.
A apresentação dessas ações em forma de relatório busca subsidiar as
tomadas de decisões de todos os envolvidos, possibilitando-os ter acesso a todas as
dimensões de um projeto de responsabilidade da INCIBRA, sendo um instrumento de
gestão e fortalecimento das relações Intersetoriais entre as organizações.
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2. ATIVIDADES
2.1. VISITAS TÉCNICAS EM SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
As visitas técnicas tiveram como objetivo adquirir informações sobre o
saneamento básico de São Miguel do Gostoso, através secretários municipais em
reuniões e de munícipes em suas respectivas casas. Além disso, as visitas visam
aferir in loco as questões de saneamento apontadas nos eventos setoriais, reuniões
e visitas.
2.1.1 Setor 1
O 1º setor de mobilização é o da sede municipal, que conta com a zona urbana
e as comunidades Reduto, Fazendinha, Mundo Novo e Tabua.
Foram realizadas visitas aos pontos diagnosticados durante os eventos
setoriais, as reuniões com secretários e representantes municipais e as visitas às
residências dos munícipes. Além disso, foram realizadas visitas a todos os pontos de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem de
águas pluviais.
Nessas visitas foram feitos registros fotográficos que serão melhor detalhados
no Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo.
Figura 1: Visita a Coordenação de Endemias

Figura 2: Visita a Sede da Associação Gostoso
Recicla
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2.1.2 Setor 2
O 2º setor de mobilização é o da comunidade Morro dos Martins, que além do
Morro dos Martins contempla o Morro dos Paulos, Canto da Ilha de Cima I, Canto da
Ilha de Cima II, Frejó, Baixio e Ouro Branco.
Foram realizadas visitas aos pontos diagnosticados durante os eventos
setoriais, as reuniões com secretários e representantes municipais e as visitas às
residências dos munícipes. Além disso, foram realizadas visitas a todos os pontos de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem de
águas pluviais.
Nessas visitas foram feitos registros fotográficos que serão melhor detalhados
no Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo.
Figura 3: Descarte de resíduos de

Figura 4: Reservatório da Associação

serviços de saúde na unidade de

dos Moradores da Comunidade Canto

Saúde do Morro dos Paulos

da Ilha de Cima II

2.1.3 Setor 3
O 3º setor de mobilização é o da Baixinha dos Franças, que além da Baixinha
dos Franças contempla o Cruzamento, Arizona, Novo Horizonte, Baixinha dos Vieiras,
Umburana e Boa Esperança.
Foram realizadas visitas aos pontos diagnosticados durante os eventos
setoriais, as reuniões com secretários e representantes municipais e as visitas às
residências dos munícipes. Além disso, foram realizadas visitas a todos os pontos de
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abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem de
águas pluviais.
Nessas visitas foram feitos registros fotográficos que serão melhor detalhados
no Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo.
Figura 5: Dessalinizador na comunidade Umburana

Figura 6: Reservatórios de abastecimento da
comunidade Baixinha dos Franças

2.1.4 Setor 4
O 4º setor de mobilização é da comunidade Antônio Conselheiro. Além de
Antônio Conselheiro, esse setor contempla as comunidades Angico de Fora, Paraíso,
Angico Velho, Santa Fé e Nova Esperança.
Foram realizadas visitas aos pontos diagnosticados durante os eventos
setoriais, as reuniões com secretários e representantes municipais e as visitas às
residências dos munícipes. Além disso, foram realizadas visitas a todos os pontos de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem de
águas pluviais.
Nessas visitas foram feitos registros fotográficos que serão melhor detalhados
no Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo.
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Figura 7: Poço público na comunidade Angico Velho

Figura 8: Terreno Baldio utilizado para descarte de lixo

2.1.5 CAPACITAÇÃO E ENTREGA DO PRODUTO I EM SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO
O evento de capacitação para utilização do Sistema de Informações
Municipais (Produto I) foi realizado na Câmara Municipal de São Miguel do Gostoso
no dia 09 de janeiro de 2019 às 9hrs onde se reuniram membros do comitê de
coordenação e executivo.
Na câmara municipal, a capacitação foi realizada pela Sra. Maynara Eloíse da
Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, que iniciou sua fala explicando
brevemente o que é o Plano Municipal de Saneamento Básico assim como indicando
a fase atual de andamento do plano. Em seguida foi realizada a apresentação do
Produto I – Sistema de Informações Municipais bem como foram dadas as instruções
de uso.
Durante a capacitação foi indicada, pelo comitê de coordenação, um
funcionário da Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso para preencher esse
sistema periodicamente. O Produto I – Sistema de Informações Municipais foi
instalado em um computador utilizado pelo funcionário indicado na secretaria de obras
do município.
Ao final da capacitação, o comitê de coordenação analisou e aprovou o
Produto I – Sistema de Informações Municipais. Neste evento foram feitos registros
fotográficos e colhidas assinaturas em lista de presença (Apêndice A).
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Figura 9: Instalação do Sistema de Informações

Figura 10: Momento de assinatura do Ato de Aprovação

Municipais na Prefeitura de São Miguel do Gostoso

2.2. VISITAS TÉCNICAS EM LAGOA DE VELHOS
As visitas técnicas tiveram como objetivo adquirir informações sobre o
saneamento básico de Lagoa de Velhos, através secretários municipais em reuniões
e de munícipes em suas respectivas casas. Além disso, as visitas visam aferir in loco
as questões de saneamento apontadas nos eventos setoriais, reuniões e visitas.
2.2.1 Setor 1
O 1º setor de mobilização é o da sede municipal.
Foram realizadas visitas aos pontos diagnosticados durante os eventos
setoriais, as reuniões com secretários e representantes municipais e as visitas às
residências dos munícipes. Além disso, foram realizadas visitas a todos os pontos de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem de
águas pluviais.
Nessas visitas foram feitos registros fotográficos que serão melhor detalhados
no Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo.
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Figura 11: Canal para drenagem de águas pluviais na

Figura 12: Lixo separado para reciclagem no lixão de

zona urbana de Lagoa de Velhos

Lagoa de Velhos

2.2.2 Setor 2
O 2º setor de mobilização é o da comunidade Bom Descanso. Além do Bom
Descanso, fazem parte desse setor as comunidades Ligação, Arapuá, Monte Alegre,
Jucuri, Umari e Malhada Redonda.
Foram realizadas visitas aos pontos diagnosticados durante os eventos
setoriais, as reuniões com secretários e representantes municipais e as visitas às
residências dos munícipes. Além disso, foram realizadas visitas a todos os pontos de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem de
águas pluviais.
Nessas visitas foram feitos registros fotográficos que serão melhor detalhados
no Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo.
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Figura 13: Fossa fechada de forma improvisada na

Figura 14: Dessalinizador da comunidade Jucuri

comunidade Umari

2.2.3 Setor 3
O 3º setor de mobilização é o da comunidade Iguatu. Além do Iguatu, fazem
parte desse setor as comunidades Agrovila São Pedro, Agrovila São Paulo, Agrovila
São Tomé, Queimadas, Arisco e Bom Destino.
Foram realizadas visitas aos pontos diagnosticados durante os eventos
setoriais, as reuniões com secretários e representantes municipais e as visitas às
residências dos munícipes. Além disso, foram realizadas visitas a todos os pontos de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem de
águas pluviais.
Nessas visitas foram feitos registros fotográficos que serão melhor detalhados
no Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo.
Figura 15: Terreno baldio utilizado para descarte de lixo

Figura 16: Estrada em terreno natural com acesso

na Agrovila São Pedro

dificultado pelas chuvas à comunidade Bom Destino
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2.2.4 CAPACITAÇÃO E ENTREGA DO PRODUTO I EM LAGOA DE
VELHOS
O evento de capacitação para utilização do Sistema de Informações Municipais
(Produto I) foi realizado na Escola Municipal São Sebastião no dia 15 de janeiro de
2019 às 9hrs onde se reuniram membros do comitê de coordenação e executivo.
Na Escola Municipal São Sebastião, a capacitação foi realizada pela Sra. Maynara
Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, que iniciou sua fala
explicando brevemente o que é o Plano Municipal de Saneamento Básico assim como
indicando a fase atual de andamento do plano. Em seguida foi realizada a
apresentação do Produto I – Sistema de Informações Municipais assim como foram
dadas as instruções de uso.
Durante a capacitação foi indicada, pelo comitê de coordenação, um funcionário da
Prefeitura

Municipal de

Lagoa

de

Velhos

para

preencher

esse

sistema

periodicamente. O Produto I – Sistema de Informações Municipais foi instalado em um
computador utilizado pelo funcionário indicado na Prefeitura Municipal de Lagoa de
Velhos.
Ao final da capacitação, o comitê de coordenação analisou e aprovou o
Produto I – Sistema de Informações Municipais. Neste evento foram feitos registros
fotográficos e colhidas assinaturas em lista de presença (Apêndice A).
Figura 17: Apresentação do produto I e capacitação

Figura 18: Instalação do Sistema de Informações

para sua utilização em Lagoa de Velhos

Municipais na Prefeitura de Lagoa de Velhos
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2.3. VISITAS TÉCNICAS EM SÃO VICENTE
As visitas técnicas tiveram como objetivo adquirir informações sobre o
saneamento básico de São Vicente, através secretários municipais em reuniões e de
munícipes em suas respectivas casas. Além disso, as visitas visam aferir in loco as
questões de saneamento apontadas nos eventos setoriais, reuniões e visitas.
2.3.1 Setor 1
O 1º setor de mobilização é o da sede municipal, que conta com a zona urbana
e as comunidades Pé de Serra, Luiza, Saco da Luiza, Quinquê, Pau D’arco, Cardão,
Córrego e Ipueira Cercada.
Foram realizadas visitas aos pontos diagnosticados durante os eventos
setoriais, as reuniões com secretários e representantes municipais e as visitas às
residências dos munícipes. Além disso, foram realizadas visitas a todos os pontos de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem de
águas pluviais.
Nessas visitas foram feitos registros fotográficos que serão melhor detalhados
no Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo.
Figura 19: lixão de São Vicente em processo de
queima do lixo

Figura 20: Instalação do Sistema de
Informações Municipais na Prefeitura de
Lagoa de Velhos
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2.3.2 Setor 2
O 2º setor de mobilização é o da comunidade Baixa do Sítio. Além da
comunidade Baixa do Sítio, esse setor contempla as comunidades Umarizeiro, Pará
Velho, Monte Alegre, Barro Branco e José Antônio.
Foram realizadas visitas aos pontos diagnosticados durante os eventos
setoriais, as reuniões com secretários e representantes municipais e as visitas às
residências dos munícipes. Além disso, foram realizadas visitas a todos os pontos de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem de
águas pluviais.
Nessas visitas foram feitos registros fotográficos que serão melhor detalhados
no Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo.
Figura 21: Vala para descarte do lixo do cemitério da

Figura 22: Poço de abastecimento de

comunidade Umarizeiro

água da comunidade Baixa do Sítio

2.3.3 Setor 3
O 3º setor de mobilização é o da comunidade Torrão. Além do Torrão, esse
setor contempla as comunidades Exu, Juremal, Jucurutu, Umari, Vaca Brava de Cima,
Ipueira do Mato e Sítio Angicos.
Foram realizadas visitas aos pontos diagnosticados durante os eventos
setoriais, as reuniões com secretários e representantes municipais e as visitas às
residências dos munícipes. Além disso, foram realizadas visitas a todos os pontos de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem de
águas pluviais.
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Nessas visitas foram feitos registros fotográficos que serão melhor detalhados
no Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo.
Figura 23: Poço na comunidade Exu

Figura 24: Dessalinizador na comunidade Torrão

2.3.4 CAPACITAÇÃO E ENTREGA DO PRODUTO I EM SÃO VICENTE
O evento de capacitação para utilização do Sistema de Informações
Municipais (Produto I) foi realizado no Gabinete da Prefeita de São Vicente no dia 22
de janeiro de 2019 às 9hrs onde se reuniram membros dos comitês de coordenação
e comitê executivo e funcionários do município.
No Gabinete da Prefeita, a capacitação foi realizada pela Sra. Maynara Eloíse
da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, que iniciou sua fala explicando
brevemente o que é o Plano Municipal de Saneamento Básico assim como indicando
a fase atual de andamento do plano. Em seguida foi realizada a apresentação do
Produto I – Sistema de Informações Municipais assim como foram dadas as instruções
de uso.
Durante a capacitação foi indicada, pelo comitê de coordenação, um
funcionário da Prefeitura Municipal de São Vicente para preencher esse sistema
periodicamente. O Produto I – Sistema de Informações Municipais foi instalado em um
computador utilizado pelo funcionário indicado na Prefeitura Municipal de São Vicente.
Ao final da capacitação, o comitê de coordenação analisou e aprovou o
Produto I – Sistema de Informações Municipais. Neste evento foram feitos registros
fotográficos e colhidas assinaturas em lista de presença (Apêndice A).
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Figura 25: Apresentação do produto I e capacitação
para sua utilização em São Vicente

Figura 26: Instalação do Sistema de
Informações Municipais na Prefeitura de
Lagoa de Velhos

2.4. VISITAS TÉCNICAS EM CERRO CORÁ
As visitas técnicas tiveram como objetivo adquirir informações sobre o
saneamento básico de Cerro Corá, através secretários municipais em reuniões e de
munícipes em suas respectivas casas. Além disso, as visitas visam aferir in loco as
questões de saneamento apontadas nos eventos setoriais, reuniões e visitas.
2.4.1 Setor 1
O 1º setor de mobilização é o da sede municipal, que conta com a zona urbana
e as comunidades Assentamento Santa Clara Vila B, Vila Tupã, Assentamento Frei
Damião, Sítio Arisco, Sítio São João, Sítio Pinga, Dnocs e Lavagem.
Foram realizadas visitas aos pontos diagnosticados durante os eventos
setoriais, as reuniões com secretários e representantes municipais e as visitas às
residências dos munícipes. Além disso, foram realizadas visitas a todos os pontos de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem de
águas pluviais.
Nessas visitas foram feitos registros fotográficos que serão melhor detalhados
no Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo.
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Figura 27: Residência abastecida com água de

Figura 28: vala para descarte de

cisterna e açude Pinga no sítio Pinga

ossada animal no lixão municipal

2.4.2 Setor 2
O 2º setor de mobilização é o do Assentamento Santa Clara Vila A. Além do
Assentamento Santa Clara Vila A, esse setor contempla as comunidades Baixa da
Floresta, Baixa Verde I e II, Chã da Divisão, Povoado Albino, Sítio Novo, Sítio Santa
Rita, Sítio Paraíso, Chã do Sítio e Sítio Canta Galo.
Foram realizadas visitas aos pontos diagnosticados durante os eventos
setoriais, as reuniões com secretários e representantes municipais e as visitas às
residências dos munícipes. Além disso, foram realizadas visitas a todos os pontos de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem de
águas pluviais.
Nessas visitas foram feitos registros fotográficos que serão melhor detalhados
no Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo.
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Figura 30: Resíduos de serviços de saúde
Figura 29: Unidade de saúde do Povoado Albino

da Unidade de Saúde do Assentamento
Santa Clara Vila A

2.4.3 Setor 3
O 1º setor de mobilização é o da comunidade Ipueiras. Além da comunidade
Ipueiras, esse setor contempla as comunidades Serra Preta, Serra Verde, Sítio
Divisão, Várzea dos Evaristos, Condessa, Sítio Pau D’arco, Sítio Palhas e Sítio Catolé.
Foram realizadas visitas aos pontos diagnosticados durante os eventos
setoriais, as reuniões com secretários e representantes municipais e as visitas às
residências dos munícipes. Além disso, foram realizadas visitas a todos os pontos de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem de
águas pluviais.
Nessas visitas foram feitos registros fotográficos que serão melhor detalhados
no Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo.
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Figura 31: Dessalinizador da comunidade Condessa

Figura 32: Residência em Ipueiras com
registro de invasão por água de chuva

2.4.4 CAPACITAÇÃO E ENTREGA DO PRODUTO I EM CERRO CORÁ
O evento de capacitação para utilização do Sistema de Informações
Municipais (Produto I) foi realizado no Cine Canário no dia 24 de janeiro de 2019 às
19hr30min onde se reuniram membros do comitê de coordenação e do comitê
executivo e funcionários do município.
No Cine Canário, a capacitação foi realizada pela Sra. Maynara Eloíse da
Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, que iniciou sua fala explicando
brevemente o que é o Plano Municipal de Saneamento Básico assim como indicando
a fase atual de andamento do plano. Em seguida foi realizada a apresentação do
Produto I – Sistema de Informações Municipais assim como foram dadas as instruções
de uso.
Durante a capacitação foi indicada, pelo comitê de coordenação, um
funcionário da Prefeitura Municipal de Cerro Corá para preencher esse sistema
periodicamente. O Produto I – Sistema de Informações Municipais foi instalado em um
computador utilizado pelo funcionário indicado na Secretaria Municipal de Saúde.
Ao final da capacitação, o comitê de coordenação analisou e aprovou o
Produto I – Sistema de Informações Municipais. Neste evento foram feitos registros
fotográficos e colhidas assinaturas em lista de presença (Apêndice A).
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Figura 33: Apresentação do produto I e capacitação

Figura 34: Instalação do Sistema de

para sua utilização em Cerro Corá

Informações Municipais na Secretaria
Municipal de Saúde de Cerro Corá

2.5. PRIMEIRO EVENTO SETORIAL EM PARAZINHO
Este evento teve como finalidade expor o que é o Plano Municipal de
Saneamento Básico, a sua abrangência e importância bem como conhecer as
condições atuais do saneamento básico do setor mobilizado sob a percepção da
população residente. No município de Parazinho existem três setores de mobilização,
em cada um deles foi realizado um evento setorial.
2.7.1 Sede Municipal
O evento setorial na sede municipal realizado em Parazinho/RN ocorreu no
dia 30 de janeiro de 2019, às 9h00min no Centro de Convivência de Idosos, onde se
reuniram a equipe técnica da empresa INCIBRA representada pela Sra. Maynara
Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, a estagiária em engenharia
civil Cynthia dos Santos Araújo e a estagiária em engenharia ambiental Cândida
Beatriz Santos Batista, prefeito, vice-prefeito, vereador, coordenadores e secretários
municipais, agentes comunitários de saúde, profissionais da educação e profissionais
da saúde com objetivo de conhecer e discutir sobre a situação atual do saneamento
básico na sede municipal de Parazinho.
No setor sede municipal, a abertura foi realizada pela Sra. Maynara Eloíse da
Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, que explanou sobre o PMSB e em
seguida, iniciou uma apresentação para explicar o que é saneamento básico para a
população presente. Ao final da apresentação, deu-se início ao momento da
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população descrever a situação atual do saneamento básico no setor em que elas
residem e, assim, a INICBRA deu início à coleta de informações para diagnóstico do
município.
Durante a reunião, os presentes expuseram a percepção que eles têm da
situação atual dos quatro eixos do saneamento básico na sede municipal de
Parazinho. A presença de profissionais que lidam diretamente com a população
permitiu que o evento setorial na sede municipal de Parazinho fosse muito rico em
informações subsidiando as visitas técnicas a serem realizadas posteriormente.
Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em lista
de presença (Apêndice A).
Figura 35: Secretária municipal de Meio Ambiente de

Figura 36: Participação do prefeito municipal no

Parazinho em sua fala inicial destacando a

momento de exposição das condições de saneamento

importância do PMSB

básico do município de Parazinho

2.7.2 Comunidade 1º de Junho
O evento setorial na comunidade 1º de Junho em Parazinho /RN ocorreu no
dia 30 de janeiro de 2019, às 15h00min na Quadra de Esportes, onde se reuniram a
equipe técnica da empresa INCIBRA representada pela Sra. Maynara Eloíse da Silva
Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, a estagiária em engenharia civil Cynthia
dos Santos Araújo e a estagiária em engenharia ambiental Cândida Beatriz Santos
Batista, secretários municipais e moradores com objetivo de conhecer e discutir sobre
a situação atual do saneamento básico na comunidade 1º de Junho em Parazinho.
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Devido à baixa participação da população no evento realizado na Quadra de
Esportes, a equipe técnica da INCIBRA realizou a aplicação de questionários. Durante
a aplicação dos questionários, os entrevistados expunham a percepção que eles têm
da situação atual dos quatro eixos do saneamento básico no setor 1º de Junho.
A aplicação dos questionários no setor 1º de Junho era conduzida pela Sra.
Maynara Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, pela Sra. Cândida
Beatriz Santos Batista, estagiária em engenharia ambiental e pela Sra. Cynthia dos
Santos Araújo, estagiária em engenharia civil. A aplicação do questionário era
precedida por uma explicação do que é o PMSB e por uma apresentação para explicar
o que é saneamento básico para o entrevistado. Em seguida, dava-se início ao
momento de o entrevistado descrever a situação atual do saneamento básico no setor
em que reside.
A participação da população, que lida diariamente com os problemas da
comunidade, permitiu que o evento setorial no 1º de junho fosse muito rico em
informações subsidiando as visitas técnicas a serem realizadas posteriormente.
Nestes eventos foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
Figura 37: Aplicação de questionário comunidade 1º

Figura 38: Aplicação de questionário comunidade 1º

de junho

de junho

2.7.3 Comunidade Pereiros
O evento setorial na comunidade Pereiros em Parazinho /RN ocorreu no dia
31 de janeiro de 2019, às 8h30min no Centro de Convivência de Idosos, onde se
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reuniram a equipe técnica da empresa INCIBRA representada pela Sra. Maynara
Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, a estagiária em engenharia
civil Cynthia dos Santos Araújo e a estagiária em engenharia ambiental Cândida
Beatriz Santos Batista, secretários municipais, profissionais da saúde e educação e
moradores com objetivo de conhecer e discutir sobre a situação atual do saneamento
básico na comunidade Pereiros em Parazinho
No setor comunidade Pereiros, a abertura foi realizada pela Sra. Maynara
Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, que explanou sobre o
PMSB e em seguida, iniciou uma apresentação para explicar o que é saneamento
básico para a população presente. Ao final da apresentação, deu-se início ao
momento de a população descrever a situação atual do saneamento básico no setor
em que elas residem e, assim, a INICBRA deu início à coleta de informações para
diagnóstico do município.
Durante a reunião, os presentes expuseram a percepção que eles têm da
situação atual dos quatro eixos do saneamento básico na comunidade Pereiros de
Parazinho. A presença de profissionais que lidam diretamente com a população
permitiu que o evento setorial na comunidade Pereiros de Parazinho fosse muito rico
em informações subsidiando as visitas técnicas a serem realizadas posteriormente.
Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em lista
de presença (Apêndice A).
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Figura 39: Apresentação da Sra. Maynara Eloíse
da Silva Rocha sobre saneamento básico

Figura 40: Momento em que a população
expunha a situação atual do saneamento
básico no setor mobilizado
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1. APRESENTAÇÃO
O presente relatório simplificado (Produto J) faz parte dos procedimentos
para avaliação da execução do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e
tem por objetivo descrever as atividades realizadas no mês de fevereiro de 2019 na
elaboração do PMSB dos municípios de Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de
Velhos, Parazinho, Pedra Grande, Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e
São Vicente, situados no Rio Grande do Norte, sendo uma das etapas exigidas pelo
Termo de Referência da FUNASA.
A elaboração do PMSB está sob a responsabilidade das Prefeituras
Municipais respectivas, supracitadas, realizando-se as atividades técnicas através
da empresa Inovação Civil Brasileira (INCIBRA), contratada pelo Consórcio Público
Intermunicipal do Rio Grande do norte (COPIRN), e tem por finalidade atender ao
convênio estabelecido entre a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e o
COPIRN, conforme o Termo de Referência (TR).
Buscando a qualidade na elaboração do PMSB, durante o mês de fevereiro
foram realizadas visitas técnicas do produto C (Diagnóstico Técnico-Participativo), os
primeiros eventos setoriais do município de Pureza e dos setores 4 e 5 de Cerro
Corá, cujas sedes são, respectivamente, Comunidade Manjericão e Assentamento
São Francisco. Além disso, foi realizada uma capacitação e foi entregue o Produto I
- Sistema Municipal de Informações sobre o Saneamento Básico aos seguintes
municípios: Bento Fernandes, Pedra Preta, Pureza, Parazinho e Pedra Grande.
O Produto I – Sistema Municipal de Informações Sobre Saneamento Básico
foi entregue após a realização da capacitação de pessoal, sendo indicada a pessoa
que, a partir de então, ficará responsável por alimentar o sistema. A capacitação
constou de um resumo sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico, os
produtos que o compõem e o estágio atual de andamento do PMSB, realizando-se a
parte prática referente à operacionalização de planilhas do sistema de informações.
Em fevereiro foram realizadas visitas aos municípios Bento Fernandes,
Pedra Preta, Pureza, Pedra Grande e Cerro Corá nas quais foram efetuadas as
atividades para elaboração do Diagnóstico Técnico-Participativo (Produto C).
Ressalta-se que as visitas técnicas do município Cerro Corá foram realizadas
5
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especialmente nas comunidades que compõe os dois setores de mobilização onde
não haviam ocorridos os primeiros eventos setoriais.
As visitas técnicas foram realizadas nos pontos que tangenciam a qualidade
do saneamento básico no município; são exemplos: pontos de abastecimento de
água, ligações clandestinas na rede de água, postos de saúde, hospitais, cemitérios,
lixões, matadouros, abatedouros, prefeituras, secretarias de obras, de saúde, de
transportes, de agricultura e de educação, poços, cacimbões, fossas, poços de
visitas, estações de tratamento de esgoto, estações elevatórias,

ligações

clandestinas na rede de esgoto, pontos de vazamento da rede de água e/ou de
esgoto, associação de moradores, associação de catadores, pontos de acúmulo de
água nas ruas e estradas, canais, córregos, entre outros. Durante as visitas técnicas
foi possível obter informações dos gestores e da população sobre a situação atual
do saneamento básico no município que foram confrontadas com informações
obtidas nos eventos setoriais anteriormente realizados, assim como foi possível
conhecer os pontos relatados e constatar em campo o real nível de agrave da
realidade municipal.
Em relação aos primeiros eventos setoriais de Pureza e aos primeiros
eventos setoriais realizados nos setores 4 e 5 de Cerro Corá, eles foram realizados,
inicialmente, com abordagem sobre o que é saneamento básico, visando esclarecer
à população acerca da abrangência do PMSB e, em seguida, foi aberto espaço para
se ouvir a opinião dos membros da população participante sobre a situação atual do
saneamento básico no setor mobilizado.
A apresentação dessas ações, em forma de relatório, busca subsidiar as
tomadas de decisões das decisões das instituições e pessoas envolvidas,
possibilitando-os ter acesso a todas as dimensões do Plano Municipal de
Saneamento Básico, sendo um instrumento de gestão e fortalecimento das
relações Intersetoriais entre as organizações.
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2. ATIVIDADES
2.1. VISITAS TÉCNICAS EM BENTO FERNANDES
As visitas técnicas tiveram como objetivo buscar e adquirir informações
sobre o saneamento básico de Bento Fernandes, realizando-se através de reuniões
de trabalho com secretários e demais gestores municipais envolvidos bem como de
encontro com munícipes em espaços sociais e/ou em suas residências. Além disso,
as visitas visam aferir “in loco” as questões de saneamento apontadas nos eventos
setoriais, reuniões e visitas.
2.1.1 Setor 1
O 1º setor de mobilização é o da sede municipal, que conta com a zona
urbana e as comunidades Assentamento Barreto, Alto do Rondon, Assentamento
Aldemir Lemos, Riacho de Paus e Assentamento Santa Tereza.
Foram realizadas visitas aos pontos diagnosticados durante os eventos
setoriais, as reuniões com secretários e representantes municipais e as visitas às
residências dos munícipes. Além disso, foram realizadas visitas a todos os pontos
de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem de
águas pluviais.
Nessas visitas foram feitos registros fotográficos que serão mais bem
detalhados no Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo.
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Figura 1 Fossa de uma residência e destino das águas

Figura 2: Residência na sede municipal, onde é

cinzas, a céu aberto no quintal, no Assentamento

reservado o material reciclável coletado por um

Barreto.

munícipe para venda.

2.1.2 Setor 2
O 2º setor de mobilização é o Assentamento TTL, que além do
Assentamento TTL contempla o Assentamento Canadá, Arisco, Riacho Fechado I e
II, Assentamento Santa Rita, Bandoleiro, Passagem de Pedras, Pé Quebrado,
Pitombeira, Ladeira Grande e Pousa.
Foram realizadas visitas aos pontos diagnosticados durante os eventos
setoriais, as reuniões com secretários e representantes municipais e as visitas às
residências dos munícipes. Além disso, foram realizadas visitas a todos os pontos
de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem de
águas pluviais.
Nessas visitas foram feitos registros fotográficos que serão melhor
detalhados no Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo.
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Figura 3: Fossa, praticamente aberta, na

Figura 4: Ponto de lixo na

comunidade Riacho Fechado II.

comunidade Arisco.

2.1.3 Setor 3
O 3º setor de mobilização é o do Assentamento Espinheiro I, que além do
Assentamento Espinheiro I contempla o Assentamento Espinheiro II, Agrovila
Quintururé, Ubaia e Belo Horizonte.
Foram realizadas visitas aos pontos diagnosticados durante os eventos
setoriais, as reuniões com secretários e representantes municipais e as visitas às
residências dos munícipes. Além disso, foram realizadas visitas a todos os pontos
de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem de
águas pluviais.
Nessas visitas foram feitos registros fotográficos que serão melhor
detalhados no Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo.

9

RELATÓRIO MENSAL – FEVEREIRO

PMSB

Figura 5: Dessalinizador do Assentamento

Figura 6: Pontos de acúmulo de água no

Espinheiro I

Assentamento Espinheiro II

2.1.4 CAPACITAÇÃO

E

ENTREGA

DO

PRODUTO

I

BENTO

FERNANDES
O evento de capacitação para utilização do Sistema Municipal de
Informações sobre Saneamento Básico (Produto I) foi realizado no Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS) no dia 05 de fevereiro de 2019 às 16hrs
onde se reuniram membros do comitê de coordenação e executivo.
No CRAS, a capacitação foi realizada por Maynara Eloíse da Silva Rocha,
engenheira ambiental da INCIBRA, explicou o que é o Plano Municipal de
Saneamento Básico, indicando a fase atual de andamento do PMSB. Em seguida
foi realizada a apresentação do Produto I – Sistema Municipal de Informações sobre
Saneamento Básico, bem como foram dadas as instruções de uso.
Durante a capacitação foi indicado, pelo comitê de coordenação, um
funcionário da Prefeitura Municipal de Bento Fernandes para preencher esse
sistema periodicamente. A pessoa indicada pelo Comitê foi o Sr. João Maria Nicácio
do Nascimento, funcionário da Prefeitura Municipal de Bento Fernandes ligado a
Secretária de Cultura. O Produto I – Sistema Municipal de Informações sobre
Saneamento Básico foi instalado em um computador utilizado pelo funcionário.
Ao final da capacitação, o Comitê de Coordenação analisou e aprovou o
Produto I – Sistema Municipal de Informações sobre Saneamento Básico, registro
este comprovado por meio da assinatura do Ato de Aprovação do Produto I, o qual
se encontra no ANEXO I.
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Neste evento, foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
Figura 7: Apresentação do Produto I e Capacitação

Figura 8: Foto final da capacitação do produto I

para sua utilização em Bento Fernandes

realizada em Bento Fernandes
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ANEXO I. ATO DE APROVAÇÃO DO PRODUTO I – BENTO FERNANDES
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2.2. VISITAS TÉCNICAS EM PEDRA PRETA
As visitas técnicas tiveram como objetivo buscar e adquirir informações
sobre o saneamento básico de Pedra Preta, realizando-se através de reuniões de
trabalho com secretários e demais gestores municipais envolvidos bem como de
encontro com munícipes em espaços sociais e/ou em suas residências. Além disso,
as visitas visam aferir “in loco” as questões de saneamento apontadas nos eventos
setoriais, reuniões e visitas.
2.2.1 Setor 1
O 1º setor de mobilização é o da sede municipal. Além da sede municipal,
fazem parte do 1º setor de mobilização as comunidades Olho D’água do Capim,
Poço Santa Rosa, Ubaieira, Serra do Lombo, Toco Preto, Caatinga de Areia,
Salgadinho, Mundo Novo e Estribaria.
Foram realizadas visitas aos pontos diagnosticados durante os eventos
setoriais, as reuniões com secretários e representantes municipais e as visitas às
residências dos munícipes. Além disso, foram realizadas visitas a todos os pontos
de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais.
Nessas visitas foram feitos registros fotográficos que serão melhor
detalhados no Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo.
Figura 10: Armazenamento de
Figura 9: Olheiro na comunidade Olho D’água do Capim

resíduos de serviços de saúde
na sede municipal
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2.2.2 Setor 2
O 2º setor de mobilização é o do Assentamento São Pedro. Além do
Assentamento São Pedro, fazem parte desse setor as comunidades São José, São
José do Seridó, Agrovila São Pedro e Agrovila Canto Comprido.
Foram realizadas visitas aos pontos diagnosticados durante os eventos
setoriais, as reuniões com secretários e representantes municipais e as visitas às
residências dos munícipes. Além disso, foram realizadas visitas a todos os pontos
de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais.
Nessas visitas foram feitos registros fotográficos que serão melhor
detalhados no Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo.
Figura 11: Cisterna que armazena água da chuva

Figura 12: Antigo Poço na comunidade Canto

pra consumo humano em Canto Comprido

Comprido

2.2.3 Setor 3
O 3º setor de mobilização é o da comunidade Baixa do Angicos. Além da
Baixa do Angico, está contemplada nesse setor a comunidade Água Viva.
Foram realizadas visitas aos pontos diagnosticados durante os eventos
setoriais, as reuniões com secretários e representantes municipais e as visitas às
residências dos munícipes. Além disso, foram realizadas visitas a todos os pontos
de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais.
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Nessas visitas foram feitos registros fotográficos que serão melhor
detalhados no Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo.
Figura 13: Residência na comunidade Água Viva

Figura 14: Residência na comunidade Água Viva que

que tem problemas de acesso devido as chuvas

faz o reaproveitamento da água de chuva

2.2.4 CAPACITAÇÃO E ENTREGA DO PRODUTO I EM PEDRA PRETA
O evento de capacitação para utilização do Sistema Municipal de Informações
sobre Saneamento Básico (Produto I) foi realizado na Câmara Municipal no dia 07
de fevereiro de 2019 às 8h30min onde se reuniram membros do comitê de
coordenação e executivo.
Na Câmara Municipal, a capacitação foi realizada por Maynara Eloíse da Silva
Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, explicou o que é o Plano Municipal de
Saneamento Básico, indicando a fase atual de andamento do PMSB. Em seguida,
Cândida Beatriz Santos Batista, estagiária em engenharia ambiental da INCIBRA,
realizou a apresentação do Produto I – Sistema Municipal de Informações sobre
Saneamento Básico, bem como forneceu as instruções de uso.
Durante a capacitação foi indicada, pelo comitê de coordenação, um
funcionário da Prefeitura Municipal de Pedra Preta para preencher esse sistema
periodicamente. A pessoa indicada pelo Comitê foi o Sr. Gilberto Pereira de Lima,
locado na Secretaria Municipal de Educação. O Produto I – Sistema de Informações
Municipais foi instalado em um computador utilizado pelo funcionário indicado.
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Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em lista
de presença (Apêndice A).
Ao final da capacitação, o comitê de coordenação analisou e aprovou o
Produto I – Sistema de Informações Municipais registro este comprovado por meio
da assinatura do Ato de Aprovação do Produto I, o qual encontra-se no ANEXO II.
Figura 15: Apresentação do produto I e capacitação para
sua utilização em Pedra Preta

Figura 16: Foto final da capacitação do Sistema
Municipal de Informações sobre Saneamento
Básico em Pedra Preta
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2.3. PRIMEIRO EVENTO SETORIAL EM PUREZA
Este evento teve como finalidade esclarecer o que é o Plano Municipal de
Saneamento Básico, a sua abrangência e importância, bem como conhecer as
condições atuais do saneamento básico do setor mobilizado, sob a percepção da
população residente. No município de Pureza existem três setores de mobilização,
em cada um deles foi realizado um evento setorial.
2.3.1 Sede Municipal
O evento setorial na sede municipal realizado em Pureza /RN ocorreu no dia
11 de fevereiro de 2019, às 9h45min no Centro de Turismo de Pureza, onde se
reuniram a equipe técnica da empresa INCIBRA representada pela Sra. Maynara
Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, Sr. Rodrigo Henrique
Zacarias, engenheiro civil da INCIBRA, e a estagiária em engenharia ambiental Sra.
Cândida Beatriz Santos Batista, prefeito, vice-prefeito, vereador, coordenadores e
secretários municipais, agentes comunitários de saúde, profissionais da educação e
profissionais da saúde com objetivo de conhecer e discutir sobre a situação atual do
saneamento básico na sede municipal de Pureza.
No setor sede municipal, a explanação sobre o PMSB foi realizada pela Sra.
Maynara Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, e, em seguida,
foi feita iniciou uma apresentação para explicar o que é saneamento básico para os
membros da população presentes. Ao final da apresentação, foi aberto espaço para
pronunciamentos dos cidadãos e cidadãs presentes, momento da população
descrever a situação atual do saneamento básico no setor em que residem e, assim,
realizar-se a coleta de informações para subsidiar o diagnóstico técnico participativo
do Plano Municipal de Saneamento Básico.
Durante a reunião, os presentes expuseram a percepção que têm da
situação atual dos quatro eixos do saneamento básico na sede municipal de Pureza.
A presença de profissionais que lidam diretamente com a população permitiu que o
evento setorial na sede municipal de Pureza fosse muito rico em informações,
contribuindo para subsidiar as visitas técnicas a serem realizadas posteriormente.
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Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
Figura 17: Apresentação da Sra. Maynara Eloíse da

Figura 18: Foto Final do Primeiro Evento Setorial na

Silva Rocha sobre saneamento básico

Sede em Pureza

2.3.2 Assentamento São Luiz
O evento setorial no Assentamento São Luiz em Pureza /RN ocorreu no dia
11 de fevereiro de 2019, às 15h00min na Escola Municipal Francisco de Assis
Amaral Rocha, onde se reuniram a equipe técnica da empresa INCIBRA
representada pela Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha, Sr. Rodrigo Henrique
Zacarias, engenheiro civil da INCIBRA, e a estagiária em engenharia ambiental Sra.
Cândida Beatriz Santos Batista e moradores com objetivo de conhecer e discutir
sobre a situação atual do saneamento básico no Assentamento São Luiz em Pureza.
No Assentamento São Luiz, a explanação sobre o PMSB foi realizada pela
Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, e, em
seguida, foi feita iniciou uma apresentação para explicar o que é saneamento básico
para os membros da população presentes. Ao final da apresentação, foi aberto
espaço para pronunciamentos dos cidadãos e cidadãs presentes, momento da
população descrever a situação atual do saneamento básico no setor em que
residem e, assim, realizar-se a coleta de informações para subsidiar o diagnóstico
técnico participativo do Plano Municipal de Saneamento Básico.
Durante a reunião, os presentes expuseram a percepção que têm da
situação atual dos quatro eixos do saneamento básico no setor Assentamento São
19
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Luiz em Pureza. A presença de profissionais que lidam diretamente com a
população permitiu que o evento setorial no Assentamento São Luiz em Pureza
fosse muito rico em informações, contribuindo para subsidiar as visitas técnicas a
serem realizadas posteriormente.
Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
Figura 19: Apresentação da Sra. Maynara Eloíse da

Figura 20: Foto Final do Primeiro Evento Setorial no

Silva Rocha sobre saneamento básico

Assentamento São Luiz em Pureza

2.3.3 Bebida Velha
O evento setorial na comunidade Bebida Velha em Pureza/RN ocorreu no
dia 12 de fevereiro de 2019, às 9h30min no Centro Pastoral, onde se reuniram a
equipe técnica da empresa INCIBRA representada pela Sra. Maynara Eloíse da
Silva Rocha, Sr. Rodrigo Henrique Zacarias, engenheiro civil da INCIBRA, e a
estagiária em engenharia ambiental Sra. Cândida Beatriz Santos Batista e
moradores com objetivo de conhecer e discutir sobre a situação atual do
saneamento básico na comunidade Bebida Velha em Pureza.
No setor comunidade Bebida Velha, a explanação sobre o PMSB foi
realizada pela Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da
INCIBRA, e, em seguida, foi feita iniciou uma apresentação para explicar o que é
saneamento básico para os membros da população presentes. Ao final da
apresentação, foi aberto espaço para pronunciamentos dos cidadãos e cidadãs
presentes, momento da população descrever a situação atual do saneamento básico
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no setor em que residem e, assim, realizar-se a coleta de informações para subsidiar
o diagnóstico técnico participativo do Plano Municipal de Saneamento Básico.
Durante a reunião, os presentes expuseram a percepção que têm da
situação atual dos quatro eixos do saneamento básico no setor comunidade Bebida
Velha em Pureza. A presença de profissionais que lidam diretamente com a
população permitiu que o evento setorial na comunidade Bebida Velha em Pureza
fosse muito rico em informações, contribuindo para subsidiar as visitas técnicas a
serem realizadas posteriormente.
Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
Figura 21: Apresentação da Sra. Maynara Eloíse
da Silva Rocha sobre saneamento básico

Figura 22: Foto Final do Primeiro Evento
Setorial na comunidade Bebida Velha em
Pureza

2.3.4 CAPACITAÇÃO E ENTREGA DO PRODUTO I EM PUREZA
O evento de capacitação para utilização do Sistema Municipal de Informações
sobre Saneamento Básico (Produto I) foi realizado no Centro de Municipal de
Turismo no dia 03 de fevereiro de 2019 às 8h45min onde se reuniram membros do
comitê de coordenação e executivo.
No Centro de Municipal de Turismo, a capacitação foi realizada por Maynara
Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, explicou o que é o Plano
Municipal de Saneamento Básico, indicando a fase atual de andamento do PMSB.
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Em seguida foi realizada a apresentação do Produto I – Sistema Municipal de
Informações sobre Saneamento Básico, bem como foram dadas as instruções de
uso.
Durante a capacitação foi indicada, pelo comitê de coordenação, um
funcionário da Prefeitura Municipal de Pureza para preencher o Sistema Municipal
de Informações Sobre Saneamento Básico periodicamente. A pessoa indicada pelo
Comitê foi o Sra. Maria Geraldina Silva da Rocha, Secretária de Desenvolvimento do
Município. O Produto I – Sistema Municipal de Informações sobre Saneamento
Básico foi instalado em um computador utilizado pelo funcionário indicado.
Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em lista
de presença (Apêndice A).
Ao final da capacitação, o comitê de coordenação analisou e aprovou o
Produto I – Sistema de Informações Municipais registro este comprovado por meio
da assinatura do Ato de Aprovação do Produto I, o qual se encontra no ANEXO III.
Figura 23: Apresentação do produto I e capacitação para sua
utilização em Pureza

Figura 24: Foto final da capacitação do Sistema
Municipal de Informações sobre Saneamento
Básico em Pureza
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ANEXO III. ATO DE APROVAÇÃO DO PRODUTO I – PUREZA
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2.4. VISITAS TÉCNICAS EM PEDRA GRANDE
As visitas técnicas tiveram como objetivo buscar e adquirir informações
sobre o saneamento básico de Pedra Grande, realizando-se através de reuniões de
trabalho com secretários e demais gestores municipais envolvidos bem como de
encontro com munícipes em espaços sociais e/ou em suas residências. Além disso,
as visitas visam aferir “in loco” as questões de saneamento apontadas nos eventos
setoriais, reuniões e visitas.
2.4.1 Setor 1
O 1º setor de mobilização é o da sede municipal, que conta com a zona
urbana e as comunidades Lajedo, Bom Sucesso, Floresta e Alto da Aroeira.
Foram realizadas visitas aos pontos diagnosticados durante os eventos
setoriais, as reuniões com secretários e representantes municipais e as visitas às
residências dos munícipes. Além disso, foram realizadas visitas a todos os pontos
de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem de
águas pluviais.
Nessas visitas foram feitos registros fotográficos que serão melhor
detalhados no Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo.
Figura 25: Lixão do município de Pedra Grande

Figura 26: Registro das visitas e coleta de
informações na comunidade Alto da Aroeira
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2.4.2 Setor 2
O 2º setor de mobilização é composto apenas pela comunidade Enxu
Queimado.
Foram realizadas visitas aos pontos diagnosticados durante os eventos
setoriais, as reuniões com secretários e representantes municipais e as visitas às
residências dos munícipes. Além disso, foram realizadas visitas a todos os pontos
de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem de
águas pluviais.
Nessas visitas foram feitos registros fotográficos que serão melhor
detalhados no Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo.
Figura 27: Elemento de
macrodrenagem parcialmente

Figura 28: Unidade Básica de Saúde da comunidade

obstruído na comunidade Enxu

Enxu Queimado

Queimado

2.4.3 Setor 3
O 3º setor de mobilização é o da comunidade Barreiros. Além da
comunidade Barreiros, esse setor contempla as comunidades Quixabeirinha e Boca
do Campo.
Foram realizadas visitas aos pontos diagnosticados durante os eventos
setoriais, as reuniões com secretários e representantes municipais e as visitas às
residências dos munícipes. Além disso, foram realizadas visitas a todos os pontos
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de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem de
águas pluviais.
Nessas visitas foram feitos registros fotográficos que serão melhor
detalhados no Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo.
Figura 29: Registro das visitas e coleta de

Figura 30: Posto de Saúde da comunidade

informações na comunidade Boca do Campo

Barreiros

2.4.4 Setor 4
O 4º setor de mobilização é o da comunidade Acauã. Além da comunidade
Acauã, esse setor contempla a Praia do Marco.
Foram realizadas visitas aos pontos diagnosticados durante os eventos
setoriais, as reuniões com secretários e representantes municipais e as visitas às
residências dos munícipes. Além disso, foram realizadas visitas a todos os pontos
de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem de
águas pluviais.
Nessas visitas foram feitos registros fotográficos que serão melhor
detalhados no Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo.
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Figura 31: Registro de um ponto de descarte de

Figura 32: Registro de pontos de acúmulo de

águas cinzas à céu aberto na comunidade Acauã

água na comunidade Acauã

2.4.5 CAPACITAÇÃO E ENTREGA DO PRODUTO I EM PEDRA GRANDE
O evento de capacitação para utilização do Sistema de Informações
Municipais (Produto I) foi realizado na Escola Municipal Aída Gomes no dia 20 de
fevereiro de 2019 às 9hrs onde se reuniram membros dos comitês de coordenação e
comitê executivo e funcionários do município.
Na Escola Municipal Aída Gomes, a capacitação foi realizada por Maynara
Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, explicou o que é o Plano
Municipal de Saneamento Básico, indicando a fase atual de andamento do PMSB.
Em seguida, Cândida Beatriz Santos Batista, estagiária em engenharia ambiental da
INCIBRA, realizou a apresentação do Produto I – Sistema Municipal de Informações
sobre Saneamento Básico, bem como forneceu as instruções de uso.
Durante a capacitação foi indicada, pelo comitê de coordenação, um
funcionário da Prefeitura Municipal de Pedra Grande para preencher esse sistema
periodicamente. A pessoa indicada pelo Comitê foi o Sr. Francisco Fernandes
Torres, Secretário Municipal de Meio Ambiente. O Produto I – Sistema Municipal de
Informações sobre Saneamento Básico foi instalado em um computador utilizado
pela funcionário indicado.
Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em lista
de presença (Apêndice A).
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Ao final da capacitação, o comitê de coordenação analisou e aprovou o
Produto I – Sistema de Informações Municipais registro este comprovado por meio
da assinatura do Ato de Aprovação do Produto I, o qual encontra-se no ANEXO IV.
Figura 33: Foto final da capacitação do Sistema

Figura 34: Instalação do Sistema de

Municipal de Informações sobre Saneamento

Informações Municipais na Prefeitura de

Básico em Pedra Grande

Pedra Grande
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ANEXO IV. ATO DE APROVAÇÃO DO PRODUTO I – PEDRA GRANDE
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2.5. CAPACITAÇÃO E ENTREGA DO PRODUTO I EM PARAZINHO
O evento de capacitação para utilização do Sistema de Informações
Municipais (Produto I) foi realizado no Centro de Convivência de Idosos no dia 20 de
fevereiro de 2019 às 15hrs30min onde se reuniram membros dos comitês de
coordenação e comitê executivo e funcionários do município.
No Centro de Convivência de Idosos, a capacitação foi realizada por
Maynara Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, explicou o que é
o Plano Municipal de Saneamento Básico, indicando a fase atual de andamento
do PMSB. Em seguida foi realizada a apresentação do Produto I – Sistema
Municipal de Informações sobre Saneamento Básico, bem como foram dadas as
instruções de uso.
Durante a capacitação foi indicada, pelo comitê de coordenação, um
funcionário da Prefeitura Municipal de Parazinho para preencher esse sistema
periodicamente. A pessoa indicada pelo Comitê foi o Sra. Sylbênia Alves Machado
Saraiva, Secretária Municipal de Meio Ambiente. O Produto I – Sistema Municipal de
Informações sobre Saneamento Básico foi instalado em um computador utilizado
pela funcionária indicada na Prefeitura Municipal de Parazinho, conforme pode ser
observado na Figura 36.
Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em lista
de presença (Apêndice A).
Ao final da capacitação, o comitê de coordenação analisou e aprovou o
Produto I – Sistema de Informações Municipais registro este comprovado por meio
da assinatura do Ato de Aprovação do Produto I, o qual encontra-se no ANEXO V.
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Figura 35: Foto final da capacitação do Sistema
Municipal de Informações sobre Saneamento
Básico em Parazinho

Figura 36: Instalação do Sistema de Informações
Municipais na Prefeitura de Parazinho
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ANEXO V. ATO DE APROVAÇÃO DO PRODUTO I – PARAZINHO
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2.6. PRIMEIROS EVENTOS SETORIAIS EM CERRO CORÁ
Este evento teve como finalidade esclarecer o que é o Plano Municipal de
Saneamento Básico, a sua abrangência e importância, bem como conhecer as
condições atuais do saneamento básico do setor mobilizado, sob a percepção da
população residente.
No município de Cerro Corá existem cinco setores de mobilização, em cada
um deles foi realizado um evento setorial. Sendo que os três primeiros setores
receberam seu primeiro evento setorial no mês de janeiro e os dois últimos setores
receberam seu primeiro evento setorial no mês de fevereiro.
2.6.1 Comunidade Majericão
O evento setorial na comunidade Manjericão em Cerro Corá/RN ocorreu no
dia 11 de fevereiro de 2019, às 9h45min no Centro de Turismo de Pureza, onde se
reuniram a equipe técnica da empresa INCIBRA representada pela Sra. Maynara
Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, Sr. Rodrigo Henrique
Zacarias, engenheiro civil da INCIBRA, e a estagiária em engenharia ambiental Sra.
Cândida Beatriz Santos Batista, prefeito, secretários municipais e agentes
comunitários de saúde com objetivo de conhecer e discutir sobre a situação atual do
saneamento básico na comunidade Manjericão em Cerro Corá.
No setor comunidade Manjericão, a explanação sobre o PMSB foi realizada
pela Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, e, em
seguida, foi feita iniciou uma apresentação para explicar o que é saneamento básico
para os membros da população presentes. Ao final da apresentação, foi aberto
espaço para pronunciamentos dos cidadãos e cidadãs presentes, momento da
população descrever a situação atual do saneamento básico no setor em que
residem e, assim, realizar-se a coleta de informações para subsidiar o diagnóstico
técnico participativo do Plano Municipal de Saneamento Básico.
Durante a reunião, os presentes expuseram a percepção que têm da
situação atual dos quatro eixos do saneamento básico no setor comunidade
Manjericão em Cerro Corá. A presença de profissionais que lidam diretamente com a
população permitiu que o evento setorial no setor comunidade Manjericão em Cerro
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Corá fosse muito rico em informações, contribuindo para subsidiar as visitas técnicas
a serem realizadas posteriormente.
Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
Figura 37: Apresentação da Sra. Maynara Eloíse da

Figura 38: Foto Final do Primeiro Evento Setorial na

Silva Rocha sobre saneamento básico

comunidade Manjericão em Cerro Corá

2.6.2 Assentamento São Francisco
O evento setorial no Assentamento São Francisco em Cerro Corá/RN
ocorreu no dia 11 de fevereiro de 2019, às 9h45min no Centro de Turismo de
Pureza, onde se reuniram a equipe técnica da empresa INCIBRA representada pela
Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, Sr. Rodrigo
Henrique Zacarias, engenheiro civil da INCIBRA, e a estagiária em engenharia
ambiental Sra. Cândida Beatriz Santos Batista, coordenadores e secretários
municipais e agentes comunitários de saúde com objetivo de conhecer e discutir
sobre a situação atual do saneamento básico no Assentamento São Francisco em
Cerro Corá.
No setor Assentamento São Francisco, a explanação sobre o PMSB foi
realizada pela Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da
INCIBRA, e, em seguida, foi feita iniciou uma apresentação para explicar o que é
saneamento básico para os membros da população presentes. Ao final da
apresentação, foi aberto espaço para pronunciamentos dos cidadãos e cidadãs
presentes, momento da população descrever a situação atual do saneamento básico
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no setor em que residem e, assim, realizar-se a coleta de informações para subsidiar
o diagnóstico técnico participativo do Plano Municipal de Saneamento Básico.
Durante a reunião, os presentes expuseram a percepção que têm da
situação atual dos quatro eixos do saneamento básico no setor Assentamento São
Francisco em Cerro Corá. A presença de profissionais que lidam diretamente com a
população permitiu que o evento setorial no setor Assentamento São Francisco em
Cerro Corá fosse muito rico em informações, contribuindo para subsidiar as visitas
técnicas a serem realizadas posteriormente.
Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
Figura 39: Apresentação da Sra. Maynara Eloíse da

Figura 40: Foto Final do Primeiro Evento Setorial no

Silva Rocha sobre saneamento básico

Assentamento São Francisco em Cerro Corá

2.7. VÍSITAS TÉCNICAS EM CERRO CORÁ
As visitas técnicas tiveram como objetivo buscar e adquirir informações
sobre o saneamento básico de Cerro Corá, realizando-se através de reuniões de
trabalho com secretários e demais gestores municipais envolvidos bem como de
encontro com munícipes em espaços sociais e/ou em suas residências. Além disso,
as visitas visam aferir “in loco” as questões de saneamento apontadas nos eventos
setoriais, reuniões e visitas.
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2.7.1 Setor 4
O 4º setor de mobilização é o da comunidade Manjericão, que conta com a
comunidade Manjericão e as comunidades Umburanas, Santa Rosa, Boa Vista, São
Geraldo, Serra da Rajada, Cachoeira dos Angicos, Poço dos Cavalos, Barra Azul,
Tipoia, Mulungu, Várzea dos Paz, Recanto e Sítio Trapiá.
Foram realizadas visitas aos pontos diagnosticados durante os eventos
setoriais, as reuniões com secretários e representantes municipais e as visitas às
residências dos munícipes. Além disso, foram realizadas visitas a todos os pontos
de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem de
águas pluviais.
Nessas visitas foram feitos registros fotográficos que serão melhor
detalhados no Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo.
Figura 41: Registro de ponto de descarte das

Figura 42: Registro das visitas e coleta de

águas cinzas na comunidade Cachoeira do

informações na comunidade Poço dos

Angicos

Cavalos

2.7.2 Setor 5
O 5º setor de mobilização é o do Assentamento São Francisco. Além do
Assentamento São Francisco, esse setor contempla as comunidades Varzinha,
Porta D’água, Sítio Recreio e Serra do Meio.
Foram realizadas visitas aos pontos diagnosticados durante os eventos
setoriais, as reuniões com secretários e representantes municipais e as visitas às
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residências dos munícipes. Além disso, foram realizadas visitas a todos os pontos
de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem de
águas pluviais.
Nessas visitas foram feitos registros fotográficos que serão melhor
detalhados no Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo.
Figura 43: Registro de ponto de acúmulo de água

Figura 44: Registro da utilização de cisternas

na estrada de acesso ao Sítio Recreio

para reservação de água de chuva
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1. APRESENTAÇÃO
O presente relatório simplificado (Produto J) faz parte dos procedimentos
para avaliação da execução do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e
tem por objetivo descrever as atividades realizadas no mês de março de 2019,
referentes à elaboração do PMSB dos municípios de Bento Fernandes, Cerro Corá,
Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra Grande, Pedra Preta, Pureza, São Miguel do
Gostoso e São Vicente, situados no Rio Grande do Norte, sendo uma das etapas
exigidas pelo Termo de Referência da FUNASA.
A elaboração do PMSB está sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal,
processando-se através do COPIRN, com atividades técnicas realizadas com a
empresa Inovação Civil Brasileira (INCIBRA), contratada pelo COPIRN, e tem por
finalidade atender ao convênio estabelecido entre a Fundação Nacional de Saúde
(FUNASA) e o COPIRN, conforme o Termo de Referência (TR).
Buscando a qualidade na elaboração do PMSB, durante o mês de março foi
realizada uma capacitação e foi entregue o Produto H – Relatório de Indicadores
sobre o Desempenho do Plano Municipal de Saneamento Básico dos seguintes
municípios Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra
Grande, Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e São Vicente.
O Produto H – Relatório de Indicadores sobre o Desempenho do Plano
Municipal de Saneamento Básico foi entregue em uma reunião onde foi realizada
uma apresentação sobre o PMSB. A reunião constou de um resumo sobre o Plano
Municipal de Saneamento Básico, os produtos que o compõem e o estágio atual
de andamento do PMSB, realizando-se, em seguida, a parte referente à
apresentação do Produto H e sua ligação e operacionalização junto ao Produto I.
A apresentação dessas ações, em forma de relatório, busca subsidiar as
tomadas de decisões das decisões das instituições e pessoas envolvidas,
possibilitando-os ter acesso a todas as dimensões do Plano Municipal de
Saneamento Básico, sendo um instrumento de gestão e fortalecimento das
relações Intersetoriais entre as organizações.
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2. ATIVIDADES
2.1. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DO PRODUTO H EM BENTO FERNANDES
A reunião de apresentação e entrega do Produto H - Relatório de
Indicadores sobre o Desempenho do Plano Municipal de Saneamento Básico em
Bento Fernandes foi realizada no dia 25 de março de 2019, às 9hrs, no Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS) onde se reuniram a equipe técnica da
empresa INCIBRA representada pelo Sr. Rodrigo Henrique Zacarias, engenheiro
civil da INCIBRA, secretários e conselheiros municipais com objetivo de conhecer o
Produto H e discutir sobre a situação atual do saneamento básico em Bento
Fernandes.
A reunião iniciou-se com a explanação sobre o PMSB a qual foi realizada
pelo Sr. Rodrigo Henrique Zacarias, engenheiro civil da INCIBRA, e, em seguida, foi
feita iniciou uma apresentação para explicar o que é saneamento básico para os
membros da população presentes. Após a apresentação sobre saneamento básico,
foi realizada a apresentação do Produto H explanando sobre sua importância e
relação com o Produto I. Ao final da apresentação foi aberto espaço para
pronunciamentos dos cidadãos e cidadãs presentes, momento da população retirar
suas dúvidas sobre os Produtos H e I e de quaisquer assuntos relacionado ao Plano
Municipal de Saneamento Básico do município.
Durante a reunião, os presentes sanaram as suas dúvidas sobre o Produto
H - Relatório de Indicadores sobre o Desempenho do Plano Municipal de
Saneamento Básico e Produto I – Sistema Municipal de Informações Sobre
Saneamento Básico. A presença de funcionários municipais que lidam com as
temáticas relacionadas ao saneamento básico no município permitiu que a reunião
fosse muito produtiva, contribuindo, inclusive, para subsidiar a alimentação do
Produto I do município.
Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
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Figura 1: Reunião de Apresentação e Entrega do Produto H em
Bento Fernandes

Figura 2: Foto final da reunião de apresentação e entrega do
Produto H em Bento Fernandes

Ao final da capacitação, o Comitê de Coordenação analisou e aprovou o Produto H Relatório de Indicadores sobre o Desempenho do Plano Municipal de Saneamento
Básico, registro este comprovado por meio da assinatura do Ato de Aprovação do
Produto H, o qual se encontra no ANEXO I.
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ANEXO I. ATO DE APROVAÇÃO DO PRODUTO H – RELATÓRIO DE
INDICADORES

SOBRE

O

DESEMPENHO

DO

PLANO

MUNICIPAL

DE

SANEAMENTO BÁSICO - BENTO FERNANDES
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2.2. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DO PRODUTO H EM CERRO CORÁ
A reunião de apresentação e entrega do Produto H - Relatório de
Indicadores sobre o Desempenho do Plano Municipal de Saneamento Básico em
Cerro Corá foi realizada no dia 19 de março de 2019, às 14hrs, no Cine Canário,
onde se reuniram a equipe técnica da empresa INCIBRA representada pelo Sr.
Rodrigo Henrique Zacarias, engenheiro civil da INCIBRA, secretários e conselheiros
municipais com objetivo de conhecer o Produto H - Relatório de Indicadores sobre o
Desempenho do Plano Municipal de Saneamento Básico e discutir sobre a situação
atual do saneamento básico em Cerro Corá.
A reunião iniciou-se com a explanação sobre o PMSB a qual foi realizada
pelo Sr. Rodrigo Henrique Zacarias, engenheiro civil da INCIBRA, e, em seguida, foi
feita iniciou uma apresentação para explicar o que é saneamento básico para os
membros da população presentes. Após a apresentação sobre saneamento básico,
foi realizada a apresentação do Produto H explanando sobre sua importância e
relação com o Produto I. Ao final da apresentação foi aberto espaço para
pronunciamentos dos cidadãos e cidadãs presentes, momento da população retirar
suas dúvidas sobre os Produtos H e I e de quaisquer assuntos relacionado ao Plano
Municipal de Saneamento Básico do município.
Durante a reunião, os presentes sanaram as suas dúvidas sobre o Produto
H - Relatório de Indicadores sobre o Desempenho do Plano Municipal de
Saneamento Básico e Produto I – Sistema Municipal de Informações Sobre
Saneamento Básico. A presença de funcionários municipais que lidam com as
temáticas relacionadas ao saneamento básico no município permitiu que a reunião
fosse muito produtiva, contribuindo, inclusive, para subsidiar a alimentação do
Produto I do município.
Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
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Figura 3: Reunião de Apresentação e Entrega do Produto H em
Cerro Corá

Ao final da capacitação, o Comitê de Coordenação analisou e aprovou o
Produto H - Relatório de Indicadores sobre o Desempenho do Plano Municipal de
Saneamento Básico, registro este comprovado por meio da assinatura do Ato de
Aprovação do Produto H, o qual se encontra no ANEXO II.
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ANEXO II. ATO DE APROVAÇÃO DO PRODUTO H – RELATÓRIO DE
INDICADORES

SOBRE

O

DESEMPENHO

DO

PLANO

MUNICIPAL

DE

SANEAMENTO BÁSICO – CERRO CORÁ
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2.3. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DO PRODUTO H EM LAGOA DE VELHOS
A reunião de apresentação e entrega do Produto H - Relatório de
Indicadores sobre o Desempenho do Plano Municipal de Saneamento Básico em
Lagoa de Velhos foi realizada no dia 14 de março de 2019, às 10hrs, na Câmara
Municipal de Vereadores, onde se reuniram a equipe técnica da empresa INCIBRA
representada pelo Sr. Rodrigo Henrique Zacarias, engenheiro civil da INCIBRA, e
pela Sra. Cândida Beatriz Batista dos Santos, estagiária em engenharia ambiental,
secretários e conselheiros municipais com objetivo de conhecer o Produto H Relatório de Indicadores sobre o Desempenho do Plano Municipal de Saneamento
Básico e discutir sobre a situação atual do saneamento básico em Lagoa de Velhos.
A reunião iniciou-se com a explanação sobre o PMSB a qual foi realizada
pelo Sra. Cândida Beatriz Batista dos Santos, estagiária em engenharia ambiental
da INCIBRA, e, em seguida, foi feita iniciou uma apresentação para explicar o que é
saneamento básico para os membros da população presentes. Após a apresentação
sobre saneamento básico, foi realizada a apresentação do Produto H explanando
sobre sua importância e relação com o Produto I. Ao final da apresentação foi aberto
espaço para pronunciamentos dos cidadãos e cidadãs presentes, momento da
população retirar suas dúvidas sobre os Produtos H e I e de quaisquer assuntos
relacionado ao Plano Municipal de Saneamento Básico do município.
Durante a reunião, os presentes sanaram as suas dúvidas sobre o Produto
H - Relatório de Indicadores sobre o Desempenho do Plano Municipal de
Saneamento Básico e Produto I – Sistema Municipal de Informações Sobre
Saneamento Básico. A presença de funcionários municipais que lidam com as
temáticas relacionadas ao saneamento básico no município permitiu que a reunião
fosse muito produtiva, contribuindo, inclusive, para subsidiar a alimentação do
Produto I do município.
Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
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Figura 4: Apresentação do Sra. Cândida Beatriz

Figura 5: Foto final da reunião de apresentação e

sobre saneamento básico

entrega do Produto H em Lagoa de Velhos

Ao final da capacitação, o Comitê de Coordenação analisou e aprovou o
Produto H - Relatório de Indicadores sobre o Desempenho do Plano Municipal de
Saneamento Básico, registro este comprovado por meio da assinatura do Ato de
Aprovação do Produto H, o qual se encontra no ANEXO III.
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ANEXO III. ATO DE APROVAÇÃO DO PRODUTO H – RELATÓRIO DE
INDICADORES

SOBRE

O

DESEMPENHO

DO

PLANO

MUNICIPAL

DE

SANEAMENTO BÁSICO – LAGOA DE VELHOS
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2.4. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DO PRODUTO H EM PARAZINHO
A reunião de apresentação e entrega do Produto H - Relatório de
Indicadores sobre o Desempenho do Plano Municipal de Saneamento Básico em
Parazinho foi realizada no dia 22 de março de 2019, às 9hrs, no auditório da
Secretaria de Saúde, onde se reuniram a equipe técnica da empresa INCIBRA
representada pelo Sr. Rodrigo Henrique Zacarias, engenheiro civil da INCIBRA,
secretários e funcionários municipais com objetivo de conhecer o Produto H Relatório de Indicadores sobre o Desempenho do Plano Municipal de Saneamento
Básico e discutir sobre a situação atual do saneamento básico em Parazinho.
A reunião iniciou-se com a explanação sobre o PMSB a qual foi realizada
pelo Sr. Rodrigo Henrique Zacarias, engenheiro civil da INCIBRA, e, em seguida, foi
feita iniciou uma apresentação para explicar o que é saneamento básico para os
membros da população presentes. Após a apresentação sobre saneamento básico,
foi realizada a apresentação do Produto H explanando sobre sua importância e
relação com o Produto I. Ao final da apresentação foi aberto espaço para
pronunciamentos dos cidadãos e cidadãs presentes, momento da população retirar
suas dúvidas sobre os Produtos H e I e de quaisquer assuntos relacionado ao Plano
Municipal de Saneamento Básico do município.
Durante a reunião, os presentes sanaram as suas dúvidas sobre o Produto
H - Relatório de Indicadores sobre o Desempenho do Plano Municipal de
Saneamento Básico e Produto I – Sistema Municipal de Informações Sobre
Saneamento Básico. A presença de funcionários municipais que lidam com as
temáticas relacionadas ao saneamento básico no município permitiu que a reunião
fosse muito produtiva, contribuindo, inclusive, para subsidiar a alimentação do
Produto I do município.
Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
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Figura 6: Apresentação do Sr. Rodrigo
Henrique Zacarias sobre saneamento básico

Ao final da capacitação, o Comitê de Coordenação analisou e aprovou o
Produto H - Relatório de Indicadores sobre o Desempenho do Plano Municipal de
Saneamento Básico, registro este comprovado por meio da assinatura do Ato de
Aprovação do Produto H, o qual se encontra no ANEXO IV.
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ANEXO IV. ATO DE APROVAÇÃO DO PRODUTO H – RELATÓRIO DE
INDICADORES

SOBRE

O
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DO
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DE

SANEAMENTO BÁSICO – PARAZINHO
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2.5. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DO PRODUTO H EM PEDRA GRANDE
A reunião de apresentação e entrega do Produto H - Relatório de
Indicadores sobre o Desempenho do Plano Municipal de Saneamento Básico em
Pedra Grande foi realizada no dia 21 de março de 2019, às 9hrs, na Escola
Municipal Maurício Teixeira, onde se reuniram a equipe técnica da empresa
INCIBRA representada pelo Sr. Rodrigo Henrique Zacarias, engenheiro civil da
INCIBRA, e funcionários municipais com objetivo de conhecer o Produto H Relatório de Indicadores sobre o Desempenho do Plano Municipal de Saneamento
Básico e discutir sobre a situação atual do saneamento básico em Pedra Grande.
A reunião iniciou-se com a explanação sobre o PMSB a qual foi realizada
pelo Sr. Rodrigo Henrique Zacarias, engenheiro civil da INCIBRA, e, em seguida, foi
feita iniciou uma apresentação para explicar o que é saneamento básico para os
membros da população presentes. Após a apresentação sobre saneamento básico,
foi realizada a apresentação do Produto H explanando sobre sua importância e
relação com o Produto I. Ao final da apresentação foi aberto espaço para
pronunciamentos dos cidadãos e cidadãs presentes, momento da população retirar
suas dúvidas sobre os Produtos H e I e de quaisquer assuntos relacionado ao Plano
Municipal de Saneamento Básico do município.
Durante a reunião, os presentes sanaram as suas dúvidas sobre o Produto
H - Relatório de Indicadores sobre o Desempenho do Plano Municipal de
Saneamento Básico e Produto I – Sistema Municipal de Informações Sobre
Saneamento Básico. A presença de funcionários municipais que lidam com as
temáticas relacionadas ao saneamento básico no município permitiu que a reunião
fosse muito produtiva, contribuindo, inclusive, para subsidiar a alimentação do
Produto I do município.
Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
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Figura 7: Foto final da reunião de
apresentação e entrega do Produto H em
Pedra Grande

Ao final da capacitação, o Comitê de Coordenação analisou e aprovou o
Produto H - Relatório de Indicadores sobre o Desempenho do Plano Municipal de
Saneamento Básico, registro este comprovado por meio da assinatura do Ato de
Aprovação do Produto H, o qual se encontra no ANEXO V.
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ANEXO V. ATO DE APROVAÇÃO DO PRODUTO H – RELATÓRIO DE
INDICADORES
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2.6. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DO PRODUTO H EM PEDRA PRETA
A reunião de apresentação e entrega do Produto H - Relatório de
Indicadores sobre o Desempenho do Plano Municipal de Saneamento Básico em
Pedra Preta foi realizada no dia 27 de março de 2019, às 14hrs, na Câmara
Municipal de Vereadores, onde se reuniram a equipe técnica da empresa INCIBRA
representada pelo Sr. Rodrigo Henrique Zacarias, engenheiro civil da INCIBRA,
secretários e funcionários municipais com objetivo de conhecer o Produto H Relatório de Indicadores sobre o Desempenho do Plano Municipal de Saneamento
Básico e discutir sobre a situação atual do saneamento básico em Pedra Preta.
A reunião iniciou-se com a explanação sobre o PMSB a qual foi realizada
pelo Sr. Rodrigo Henrique Zacarias, engenheiro civil da INCIBRA, e, em seguida, foi
feita iniciou uma apresentação para explicar o que é saneamento básico para os
membros da população presentes. Após a apresentação sobre saneamento básico,
foi realizada a apresentação do Produto H explanando sobre sua importância e
relação com o Produto I. Ao final da apresentação foi aberto espaço para
pronunciamentos dos cidadãos e cidadãs presentes, momento da população retirar
suas dúvidas sobre os Produtos H e I e de quaisquer assuntos relacionado ao Plano
Municipal de Saneamento Básico do município.
Durante a reunião, os presentes sanaram as suas dúvidas sobre o Produto
H - Relatório de Indicadores sobre o Desempenho do Plano Municipal de
Saneamento Básico e Produto I – Sistema Municipal de Informações Sobre
Saneamento Básico. A presença de funcionários municipais que lidam com as
temáticas relacionadas ao saneamento básico no município permitiu que a reunião
fosse muito produtiva, contribuindo, inclusive, para subsidiar a alimentação do
Produto I do município.
Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
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Figura 8: Reunião de Apresentação e Entrega do Produto H em
Pedra Preta

Ao final da capacitação, o Comitê de Coordenação analisou e aprovou o
Produto H - Relatório de Indicadores sobre o Desempenho do Plano Municipal de
Saneamento Básico, registro este comprovado por meio da assinatura do Ato de
Aprovação do Produto H, o qual se encontra no ANEXO VI.
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ANEXO VI. ATO DE APROVAÇÃO DO PRODUTO H – RELATÓRIO DE
INDICADORES
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2.7. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DO PRODUTO H EM PUREZA
A reunião de apresentação e entrega do Produto H - Relatório de
Indicadores sobre o Desempenho do Plano Municipal de Saneamento Básico em
Pureza foi realizada no dia 20 de março de 2019, às 14hrs, no Centro de Turismo,
onde se reuniram a equipe técnica da empresa INCIBRA representada pelo Sr.
Rodrigo Henrique Zacarias, engenheiro civil da INCIBRA, secretários e funcionários
municipais com objetivo de conhecer o Produto H - Relatório de Indicadores sobre o
Desempenho do Plano Municipal de Saneamento Básico e discutir sobre a situação
atual do saneamento básico em Pureza.
A reunião iniciou-se com a explanação sobre o PMSB a qual foi realizada
pelo Sr. Rodrigo Henrique Zacarias, engenheiro civil da INCIBRA, e, em seguida, foi
feita iniciou uma apresentação para explicar o que é saneamento básico para os
membros da população presentes. Após a apresentação sobre saneamento básico,
foi realizada a apresentação do Produto H explanando sobre sua importância e
relação com o Produto I. Ao final da apresentação foi aberto espaço para
pronunciamentos dos cidadãos e cidadãs presentes, momento da população retirar
suas dúvidas sobre os Produtos H e I e de quaisquer assuntos relacionado ao Plano
Municipal de Saneamento Básico do município.
Durante a reunião, os presentes sanaram as suas dúvidas sobre o Produto
H - Relatório de Indicadores sobre o Desempenho do Plano Municipal de
Saneamento Básico e Produto I – Sistema Municipal de Informações Sobre
Saneamento Básico. A presença de funcionários municipais que lidam com as
temáticas relacionadas ao saneamento básico no município permitiu que a reunião
fosse muito produtiva, contribuindo, inclusive, para subsidiar a alimentação do
Produto I do município.
Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
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Figura 9: Apresentação do Sr. Rodrigo Henrique

Figura 10: Foto final da reunião de apresentação e

Zacarias sobre saneamento básico

entrega do Produto H em Pureza

Ao final da capacitação, o Comitê de Coordenação analisou e aprovou o
Produto H - Relatório de Indicadores sobre o Desempenho do Plano Municipal de
Saneamento Básico, registro este comprovado por meio da assinatura do Ato de
Aprovação do Produto H, o qual se encontra no ANEXO VII.
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ANEXO VII. ATO DE APROVAÇÃO DO PRODUTO H – RELATÓRIO DE
INDICADORES

SOBRE

O

DESEMPENHO

DO

PLANO

MUNICIPAL

DE

SANEAMENTO BÁSICO – PUREZA

26

RELATÓRIO MENSAL – MARÇO

PMSB

2.8. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DO PRODUTO H EM SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO
A reunião de apresentação e entrega do Produto H - Relatório de
Indicadores sobre o Desempenho do Plano Municipal de Saneamento Básico em
São Miguel do Gostoso foi realizada no dia 21 de março de 2019, às 14hrs, no
Centro de Cultura, onde se reuniram a equipe técnica da empresa INCIBRA
representada pelo Sr. Rodrigo Henrique Zacarias, engenheiro civil da INCIBRA, e
funcionários municipais com objetivo de conhecer o Produto H - Relatório de
Indicadores sobre o Desempenho do Plano Municipal de Saneamento Básico e
discutir sobre a situação atual do saneamento básico em São Miguel do Gostoso.
A reunião iniciou-se com a explanação sobre o PMSB a qual foi realizada
pelo Sr. Rodrigo Henrique Zacarias, engenheiro civil da INCIBRA, e, em seguida, foi
feita iniciou uma apresentação para explicar o que é saneamento básico para os
membros da população presentes. Após a apresentação sobre saneamento básico,
foi realizada a apresentação do Produto H explanando sobre sua importância e
relação com o Produto I. Ao final da apresentação foi aberto espaço para
pronunciamentos dos cidadãos e cidadãs presentes, momento da população retirar
suas dúvidas sobre os Produtos H e I e de quaisquer assuntos relacionado ao Plano
Municipal de Saneamento Básico do município.
Durante a reunião, os presentes sanaram as suas dúvidas sobre o Produto
H - Relatório de Indicadores sobre o Desempenho do Plano Municipal de
Saneamento Básico e Produto I – Sistema Municipal de Informações Sobre
Saneamento Básico. A presença de funcionários municipais que lidam com as
temáticas relacionadas ao saneamento básico no município permitiu que a reunião
fosse muito produtiva, contribuindo, inclusive, para subsidiar a alimentação do
Produto I do município.
Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
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Figura 11: Reunião de Apresentação e Entrega do Produto H em
São Miguel do Gostoso

Ao final da capacitação, o Comitê de Coordenação analisou e aprovou o
Produto H - Relatório de Indicadores sobre o Desempenho do Plano Municipal de
Saneamento Básico, registro este comprovado por meio da assinatura do Ato de
Aprovação do Produto H, o qual se encontra no ANEXO VIII.
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2.9. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DO PRODUTO H EM SÃO VICENTE
A reunião de apresentação e entrega do Produto H - Relatório de
Indicadores sobre o Desempenho do Plano Municipal de Saneamento Básico em
São Vicente foi realizada no dia 19 de março de 2019, às 9hrs, na Prefeitura
Municipal, onde se reuniram a equipe técnica da empresa INCIBRA representada
pelo Sr. Rodrigo Henrique Zacarias, engenheiro civil da INCIBRA, e funcionários
municipais com objetivo de conhecer o Produto H - Relatório de Indicadores sobre o
Desempenho do Plano Municipal de Saneamento Básico e discutir sobre a situação
atual do saneamento básico em São Vicente.
A reunião iniciou-se com a explanação sobre o PMSB a qual foi realizada
pelo Sr. Rodrigo Henrique Zacarias, engenheiro civil da INCIBRA, e, em seguida, foi
feita iniciou uma apresentação para explicar o que é saneamento básico para os
membros da população presentes. Após a apresentação sobre saneamento básico,
foi realizada a apresentação do Produto H explanando sobre sua importância e
relação com o Produto I. Ao final da apresentação foi aberto espaço para
pronunciamentos dos cidadãos e cidadãs presentes, momento da população retirar
suas dúvidas sobre os Produtos H e I e de quaisquer assuntos relacionado ao Plano
Municipal de Saneamento Básico do município.
Durante a reunião, os presentes sanaram as suas dúvidas sobre o Produto
H - Relatório de Indicadores sobre o Desempenho do Plano Municipal de
Saneamento Básico e Produto I – Sistema Municipal de Informações Sobre
Saneamento Básico. A presença de funcionários municipais que lidam com as
temáticas relacionadas ao saneamento básico no município permitiu que a reunião
fosse muito produtiva, contribuindo, inclusive, para subsidiar a alimentação do
Produto I do município.
Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em
lista de presença (Apêndice A).
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Figura 12: Reunião de Apresentação e Entrega do
Produto H em São Vicente

Ao final da capacitação, o Comitê de Coordenação analisou e aprovou o
Produto H - Relatório de Indicadores sobre o Desempenho do Plano Municipal de
Saneamento Básico, registro este comprovado por meio da assinatura do Ato de
Aprovação do Produto H, o qual se encontra no ANEXO IX.
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ANEXO IX. ATO DE APROVAÇÃO DO PRODUTO H – RELATÓRIO DE
INDICADORES

SOBRE

O

DESEMPENHO

DO

PLANO

MUNICIPAL

DE

SANEAMENTO BÁSICO – SÃO VICENTE
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1. APRESENTAÇÃO
O presente relatório simplificado (Produto J) faz parte dos procedimentos
para avaliação da execução do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e
tem por objetivo descrever as atividades realizadas no mês de abril de 2019,
referentes à elaboração do PMSB dos municípios de Bento Fernandes, Cerro Corá,
Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra Grande, Pedra Preta, Pureza, São Miguel do
Gostoso e São Vicente, situados no Rio Grande do Norte, sendo uma das etapas
exigidas pelo Termo de Referência da FUNASA.
A elaboração do PMSB está sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal,
processando-se através do COPIRN, com atividades técnicas realizadas com a
empresa Inovação Civil Brasileira (INCIBRA), contratada pelo COPIRN, e tem por
finalidade atender ao convênio estabelecido entre a Fundação Nacional de Saúde
(FUNASA) e o COPIRN, conforme o Termo de Referência (TR).
Buscando a qualidade na elaboração do PMSB, durante o mês de abril
foram realizadas atividades para a construção do Produto C (Diagnóstico TécnicoParticipativo) do Plano Municipal de Saneamento Básico dos seguintes municípios
Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra Grande, Pedra
Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e São Vicente.
As atividades desenvolvidas para a construção do Produto C consistiram em
pesquisa bibliográfica em diversas fontes de dados, pesquisa e análise documental
e análise das informações coletadas durante as visitas técnicas realizadas aos
municípios.
A apresentação dessas ações, em forma de relatório, busca subsidiar as
tomadas de decisões das decisões das instituições e pessoas envolvidas,
possibilitando-os ter acesso a todas as dimensões do Plano Municipal de
Saneamento Básico, sendo um instrumento de gestão e fortalecimento das
relações Intersetoriais entre as organizações.
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2. ATIVIDADES
2.1. ATIVIDADES

RELACIONADAS

AO

PMSB

DO

MUNICÍPIO

BENTO

FERNANDES
Os dados coletados durante as visitas técnicas e eventos setoriais
anteriormente realizados foram analisados e arquivados para posterior análise
técnica e conseguinte construção do Diagnóstico Técnico-Participativo (Produto C)
do Plano Municipal de Saneamento Básico. Para tal, foram realizadas atividades de
escritório de digitalização dos documentos recebidos dos órgãos visitados, análise e
escrita das informações mencionadas pelos munícipes em eventos setoriais.
Por fim, foram realizados contatos com o comitê de coordenação do
município afim de subsidiar e representantes das secretarias do município a fim de
sanar dúvidas e confirmar dados coletados.
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2.2. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO CERRO CORÁ
Os dados coletados durante as visitas técnicas e eventos setoriais
anteriormente realizados foram analisados e arquivados para posterior análise
técnica e conseguinte construção do Diagnóstico Técnico-Participativo (Produto C)
do Plano Municipal de Saneamento Básico. Para tal, foram realizadas atividades de
escritório de digitalização dos documentos recebidos dos órgãos visitados, análise e
escrita das informações mencionadas pelos munícipes em eventos setoriais.
Por fim, foram realizados contatos com o comitê de coordenação do
município afim de subsidiar e representantes das secretarias do município a fim de
sanar dúvidas e confirmar dados coletados.

7

RELATÓRIO MENSAL – ABRIL

PMSB

2.3. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO LAGOA DE
VELHOS
Os dados coletados durante as visitas técnicas e eventos setoriais
anteriormente realizados foram analisados e arquivados para posterior análise
técnica e conseguinte construção do Diagnóstico Técnico-Participativo (Produto C)
do Plano Municipal de Saneamento Básico. Para tal, foram realizadas atividades de
escritório de digitalização dos documentos recebidos dos órgãos visitados, análise e
escrita das informações mencionadas pelos munícipes em eventos setoriais.
Por fim, foram realizados contatos com o comitê de coordenação do
município afim de subsidiar e representantes das secretarias do município a fim de
sanar dúvidas e confirmar dados coletados.
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2.4. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PARAZINHO
Os dados coletados durante as visitas técnicas e eventos setoriais
anteriormente realizados foram analisados e arquivados para posterior análise
técnica e conseguinte construção do Diagnóstico Técnico-Participativo (Produto C)
do Plano Municipal de Saneamento Básico. Para tal, foram realizadas atividades de
escritório de digitalização dos documentos recebidos dos órgãos visitados, análise e
escrita das informações mencionadas pelos munícipes em eventos setoriais.
Por fim, foram realizados contatos com o comitê de coordenação do
município afim de subsidiar e representantes das secretarias do município a fim de
sanar dúvidas e confirmar dados coletados.
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2.5. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA GRANDE
Os dados coletados durante as visitas técnicas e eventos setoriais
anteriormente realizados foram analisados e arquivados para posterior análise
técnica e conseguinte construção do Diagnóstico Técnico-Participativo (Produto C)
do Plano Municipal de Saneamento Básico. Para tal, foram realizadas atividades de
escritório de digitalização dos documentos recebidos dos órgãos visitados, análise e
escrita das informações mencionadas pelos munícipes em eventos setoriais.
Por fim, foram realizados contatos com o comitê de coordenação do
município afim de subsidiar e representantes das secretarias do município a fim de
sanar dúvidas e confirmar dados coletados.

10

PMSB

RELATÓRIO MENSAL – ABRIL

2.7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA PRETA
Os dados coletados durante as visitas técnicas e eventos setoriais
anteriormente realizados foram analisados e arquivados para posterior análise
técnica e conseguinte construção do Diagnóstico Técnico-Participativo (Produto C)
do Plano Municipal de Saneamento Básico. Para tal, foram realizadas atividades de
escritório de digitalização dos documentos recebidos dos órgãos visitados, análise e
escrita das informações mencionadas pelos munícipes em eventos setoriais.
Por fim, foram realizados contatos com o comitê de coordenação do
município afim de subsidiar e representantes das secretarias do município a fim de
sanar dúvidas e confirmar dados coletados.
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2.8. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PUREZA
Os dados coletados durante as visitas técnicas e eventos setoriais
anteriormente realizados foram analisados e arquivados para posterior análise
técnica e conseguinte construção do Diagnóstico Técnico-Participativo (Produto C)
do Plano Municipal de Saneamento Básico. Para tal, foram realizadas atividades de
escritório de digitalização dos documentos recebidos dos órgãos visitados, análise e
escrita das informações mencionadas pelos munícipes em eventos setoriais.
Por fim, foram realizados contatos com o comitê de coordenação do
município afim de subsidiar e representantes das secretarias do município a fim de
sanar dúvidas e confirmar dados coletados.
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2.9. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO
Os dados coletados durante as visitas técnicas e eventos setoriais
anteriormente realizados foram analisados e arquivados para posterior análise
técnica e conseguinte construção do Diagnóstico Técnico-Participativo (Produto C)
do Plano Municipal de Saneamento Básico. Para tal, foram realizadas atividades de
escritório de digitalização dos documentos recebidos dos órgãos visitados, análise e
escrita das informações mencionadas pelos munícipes em eventos setoriais.
Por fim, foram realizados contatos com o comitê de coordenação do
município afim de subsidiar e representantes das secretarias do município a fim de
sanar dúvidas e confirmar dados coletados.
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2.10. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO VICENTE
Os dados coletados durante as visitas técnicas e eventos setoriais
anteriormente realizados foram analisados e arquivados para posterior análise
técnica e conseguinte construção do Diagnóstico Técnico-Participativo (Produto C)
do Plano Municipal de Saneamento Básico. Para tal, foram realizadas atividades de
escritório de digitalização dos documentos recebidos dos órgãos visitados, análise e
escrita das informações mencionadas pelos munícipes em eventos setoriais.
Por fim, foram realizados contatos com o comitê de coordenação do
município afim de subsidiar e representantes das secretarias do município a fim de
sanar dúvidas e confirmar dados coletados.
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1. APRESENTAÇÃO
O presente relatório simplificado (Produto J) faz parte dos procedimentos
para avaliação da execução do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e
tem por objetivo descrever as atividades realizadas no mês de maio de 2019,
referentes à elaboração do PMSB dos municípios de Bento Fernandes, Cerro Corá,
Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra Grande, Pedra Preta, Pureza, São Miguel do
Gostoso e São Vicente, situados no Rio Grande do Norte, sendo uma das etapas
exigidas pelo Termo de Referência da FUNASA.
A elaboração do PMSB está sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal,
processando-se através do COPIRN, com atividades técnicas realizadas com a
empresa Inovação Civil Brasileira (INCIBRA), contratada pelo COPIRN, e tem por
finalidade atender ao convênio estabelecido entre a Fundação Nacional de Saúde
(FUNASA) e o COPIRN, conforme o Termo de Referência (TR).
Buscando a qualidade na elaboração do PMSB, durante o mês de maio
foram realizadas atividades para a construção do Produto C (Diagnóstico TécnicoParticipativo) do Plano Municipal de Saneamento Básico dos seguintes municípios
Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra Grande, Pedra
Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e São Vicente.
As atividades desenvolvidas para a construção do Produto C consistiram em
pesquisa bibliográfica em diversas fontes de dados, pesquisa e análise documental
e análise das informações coletadas durante as visitas técnicas realizadas aos
municípios.
A apresentação dessas ações, em forma de relatório, busca subsidiar as
tomadas de decisões das decisões das instituições e pessoas envolvidas,
possibilitando-os ter acesso a todas as dimensões do Plano Municipal de
Saneamento Básico, sendo um instrumento de gestão e fortalecimento das
relações Intersetoriais entre as organizações.
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2. ATIVIDADES
2.1. ATIVIDADES

RELACIONADAS

AO

PMSB

DO

MUNICÍPIO

BENTO

FERNANDES
Os dados coletados durante as visitas técnicas e eventos setoriais,
anteriormente arquivados, foram consultados para a construção do Diagnóstico
Técnico-Participativo (Produto C) do Plano Municipal de Saneamento Básico.
As atividades desenvolvidas durante o mês de maio de 2019 para o PMSB
de Bento Fernandes foram direcionadas para a caracterização geral do município e
para o diagnóstico dos aspectos socioeconômicos, culturais e de infraestrutura.
Para tal, foram realizadas atividades de pesquisa a diversas base de dados, análise
dos dados fornecidos pelos órgãos atuantes no município e pelos munícipes em
visitas e eventos setoriais.
Por fim, foram realizados contatos com o comitê de coordenação do
município afim de solicitar informações pertinentes a caracterização geral do
município e ao diagnóstico dos aspectos socioeconômicos, culturais e de
infraestrutura.
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2.2. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO CERRO CORÁ
Os dados coletados durante as visitas técnicas e eventos setoriais,
anteriormente arquivados, foram consultados para a construção do Diagnóstico
Técnico-Participativo (Produto C) do Plano Municipal de Saneamento Básico.
As atividades desenvolvidas durante o mês de maio de 2019 para o PMSB
de Cerro Corá foram: caracterização geral do município, diagnóstico dos aspectos
socioeconômicos, culturais e de infraestrutura, levantamento da legislação e análise
dos instrumentos legais que definem a política nacional, estadual e regional de
saneamento básico, diagnóstico da Infraestrutura de Abastecimento de Água,
diagnóstico da Infraestrutura de Esgotamento Sanitário, diagnóstico da Infraestrutura
de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e diagnóstico da Infraestrutura de
Manejo de Águas Pluviais.

Para tal, foram realizadas atividades de pesquisa a

diversas base de dados, análise dos dados fornecidos pelos órgãos atuantes no
município e pelos munícipes em visitas e eventos setoriais.
Por fim, foram realizados contatos com o comitê de coordenação do
município afim de confirmar informações já obtidas e solicitar informações
pertinentes ao Diagnóstico Técnico-Participativo do município não encontradas em
bases de dados.
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2.3. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO LAGOA DE
VELHOS
Os dados coletados durante as visitas técnicas e eventos setoriais,
anteriormente arquivados, foram consultados para a construção do Diagnóstico
Técnico-Participativo (Produto C) do Plano Municipal de Saneamento Básico.
As atividades desenvolvidas durante o mês de maio de 2019 para o PMSB
de Lagoa de Velhos foram direcionadas para a caracterização geral do município e
para o diagnóstico dos aspectos socioeconômicos, culturais e de infraestrutura.
Para tal, foram realizadas atividades de pesquisa a diversas base de dados, análise
dos dados fornecidos pelos órgãos atuantes no município e pelos munícipes em
visitas e eventos setoriais.
Por fim, foram realizados contatos com o comitê de coordenação do
município afim de solicitar informações pertinentes a caracterização geral do
município e ao diagnóstico dos aspectos socioeconômicos, culturais e de
infraestrutura.
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2.4. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PARAZINHO
Os dados coletados durante as visitas técnicas e eventos setoriais,
anteriormente arquivados, foram consultados para a construção do Diagnóstico
Técnico-Participativo (Produto C) do Plano Municipal de Saneamento Básico.
As atividades desenvolvidas durante o mês de maio de 2019 para o PMSB
de Parazinho foram direcionadas para a caracterização geral do município e para o
diagnóstico dos aspectos socioeconômicos, culturais e de infraestrutura. Para tal,
foram realizadas atividades de pesquisa a diversas base de dados, análise dos
dados fornecidos pelos órgãos atuantes no município e pelos munícipes em visitas e
eventos setoriais.
Por fim, foram realizados contatos com o comitê de coordenação do
município afim de solicitar informações pertinentes a caracterização geral do
município e ao diagnóstico dos aspectos socioeconômicos, culturais e de
infraestrutura.
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2.5. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA GRANDE
Os dados coletados durante as visitas técnicas e eventos setoriais,
anteriormente arquivados, foram consultados para a construção do Diagnóstico
Técnico-Participativo (Produto C) do Plano Municipal de Saneamento Básico.
As atividades desenvolvidas durante o mês de maio de 2019 para o PMSB
de Pedra Grande foram direcionadas para a caracterização geral do município e
para o diagnóstico dos aspectos socioeconômicos, culturais e de infraestrutura.
Para tal, foram realizadas atividades de pesquisa a diversas base de dados, análise
dos dados fornecidos pelos órgãos atuantes no município e pelos munícipes em
visitas e eventos setoriais.
Por fim, foram realizados contatos com o comitê de coordenação do
município afim de solicitar informações pertinentes a caracterização geral do
município e ao diagnóstico dos aspectos socioeconômicos, culturais e de
infraestrutura.
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2.7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA PRETA
Os dados coletados durante as visitas técnicas e eventos setoriais,
anteriormente arquivados, foram consultados para a construção do Diagnóstico
Técnico-Participativo (Produto C) do Plano Municipal de Saneamento Básico.
As atividades desenvolvidas durante o mês de maio de 2019 para o PMSB
de Pedra Preta foram direcionadas para a caracterização geral do município e para
o diagnóstico dos aspectos socioeconômicos, culturais e de infraestrutura. Para tal,
foram realizadas atividades de pesquisa a diversas base de dados, análise dos
dados fornecidos pelos órgãos atuantes no município e pelos munícipes em visitas e
eventos setoriais.
Por fim, foram realizados contatos com o comitê de coordenação do
município afim de solicitar informações pertinentes a caracterização geral do
município e ao diagnóstico dos aspectos socioeconômicos, culturais e de
infraestrutura.
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2.8. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PUREZA
Os dados coletados durante as visitas técnicas e eventos setoriais,
anteriormente arquivados, foram consultados para a construção do Diagnóstico
Técnico-Participativo (Produto C) do Plano Municipal de Saneamento Básico.
As atividades desenvolvidas durante o mês de maio de 2019 para o PMSB
de Pureza foram: caracterização geral do município, diagnóstico dos aspectos
socioeconômicos, culturais e de infraestrutura, levantamento da legislação e análise
dos instrumentos legais que definem a política nacional, estadual e regional de
saneamento básico, diagnóstico da Infraestrutura de Abastecimento de Água,
diagnóstico da Infraestrutura de Esgotamento Sanitário, diagnóstico da Infraestrutura
de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e diagnóstico da Infraestrutura de
Manejo de Águas Pluviais.

Para tal, foram realizadas atividades de pesquisa a

diversas base de dados, análise dos dados fornecidos pelos órgãos atuantes no
município e pelos munícipes em visitas e eventos setoriais.
Por fim, foram realizados contatos com o comitê de coordenação do
município afim de confirmar informações já obtidas e solicitar informações
pertinentes ao Diagnóstico Técnico-Participativo do município não encontradas em
bases de dados.
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2.9. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO
Os dados coletados durante as visitas técnicas e eventos setoriais,
anteriormente arquivados, foram consultados para a construção do Diagnóstico
Técnico-Participativo (Produto C) do Plano Municipal de Saneamento Básico.
As atividades desenvolvidas durante o mês de maio de 2019 para o PMSB
de São Miguel do Gostoso foram direcionadas para a caracterização geral do
município e para o diagnóstico dos aspectos socioeconômicos, culturais e de
infraestrutura. Para tal, foram realizadas atividades de pesquisa a diversas base de
dados, análise dos dados fornecidos pelos órgãos atuantes no município e pelos
munícipes em visitas e eventos setoriais.
Por fim, foram realizados contatos com o comitê de coordenação do
município afim de solicitar informações pertinentes a caracterização geral do
município e ao diagnóstico dos aspectos socioeconômicos, culturais e de
infraestrutura.
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2.10. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO VICENTE
Os dados coletados durante as visitas técnicas e eventos setoriais,
anteriormente arquivados, foram consultados para a construção do Diagnóstico
Técnico-Participativo (Produto C) do Plano Municipal de Saneamento Básico.
As atividades desenvolvidas durante o mês de maio de 2019 para o PMSB
de São Vicente foram: caracterização geral do município, diagnóstico dos aspectos
socioeconômicos, culturais e de infraestrutura, levantamento da legislação e análise
dos instrumentos legais que definem a política nacional, estadual e regional de
saneamento básico, diagnóstico da Infraestrutura de Abastecimento de Água,
diagnóstico da Infraestrutura de Esgotamento Sanitário, diagnóstico da Infraestrutura
de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e diagnóstico da Infraestrutura de
Manejo de Águas Pluviais.

Para tal, foram realizadas atividades de pesquisa a

diversas base de dados, análise dos dados fornecidos pelos órgãos atuantes no
município e pelos munícipes em visitas e eventos setoriais.
Por fim, foram realizados contatos com o comitê de coordenação do
município afim de confirmar informações já obtidas e solicitar informações
pertinentes ao Diagnóstico Técnico-Participativo do município não encontradas em
bases de dados.
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1.

APRESENTAÇÃO
O presente relatório simplificado (Produto J) faz parte dos procedimentos para

avaliação da execução do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e tem por objetivo
descrever as atividades realizadas no mês de junho de 2019, referentes à elaboração do PMSB
dos municípios de Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra Grande,
Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e São Vicente, situados no Rio Grande do Norte,
sendo uma das etapas exigidas pelo Termo de Referência da FUNASA.
A elaboração do PMSB está sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal,
processando-se através do COPIRN, com atividades técnicas realizadas com a empresa
Inovação Civil Brasileira (INCIBRA), contratada pelo COPIRN, e tem por finalidade atender
ao convênio estabelecido entre a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e o COPIRN,
conforme o Termo de Referência (TR).
Buscando a qualidade na elaboração do PMSB, durante o mês de junho foram
realizadas atividades para a construção do Produto C (Diagnóstico Técnico-Participativo) do
Plano Municipal de Saneamento Básico dos seguintes municípios Bento Fernandes, Cerro Corá,
Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra Grande, Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e São
Vicente.
As atividades desenvolvidas para a construção do Produto C consistiram em pesquisa
bibliográfica em diversas fontes de dados, pesquisa e análise documental e análise técnica das
informações coletadas durante as visitas técnicas realizadas aos municípios.
A apresentação dessas ações, em forma de relatório, busca subsidiar as tomadas de
decisões das decisões das instituições e pessoas envolvidas, possibilitando-os ter acesso a todas
as dimensões do Plano Municipal de Saneamento Básico, sendo um instrumento de gestão e
fortalecimento das relações Intersetoriais entre as organizações.
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2.

ATIVIDADES

2.1. ATIVIDADES

RELACIONADAS

AO

PMSB

DO

MUNICÍPIO

BENTO

FERNANDES
Os dados coletados durante as visitas técnicas e eventos setoriais, anteriormente
arquivados, foram consultados para a construção do Diagnóstico Técnico-Participativo
(Produto C) do Plano Municipal de Saneamento Básico.
As atividades desenvolvidas durante o mês de junho de 2019 para o PMSB de Bento
Fernandes foram direcionadas para o levantamento da legislação e análise dos instrumentos
legais que definem a política nacional, estadual e regional de saneamento básico e para o
diagnóstico da Infraestrutura de Abastecimento de Água. Para tal, foram realizadas atividades
de pesquisa a diversas base de dados, análise dos dados fornecidos pelos órgãos atuantes no
município e pelos munícipes em visitas e eventos setoriais.
Por fim, foram realizados contatos com o comitê de coordenação do município afim
de confirmar informações já obtidas e solicitar informações pertinentes ao Diagnóstico
Técnico-Participativo do município não encontradas em bases de dados.
2.2. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO CERRO CORÁ
As atividades desenvolvidas durante o mês de junho de 2019 para o PMSB de Cerro
Corá foram direcionadas à conclusão e apresentação do Diagnóstico Técnico-Participativo
(Produto C). Para tal, foram realizados contatos com o comitê de coordenação do município
afim de confirmar informações já obtidas e solicitar informações pertinentes não encontradas
em bases de dados.
A audiência pública de apresentação do Produto C no município foi agendada junto ao
comitê de coordenação, que avaliou qual seria a data mais viável para o município. Além disso,
em trabalho colaborativo com o referido comitê foi realizada a divulgação da audiência pública
e o convite à participação popular. Os convites foram feitos através de anúncios na rádio local
Liberdade FM, de carros de som e de convites impressos distribuídos aos cidadãos
cerrocoraenses.
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2.2.1 AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO C EM
CERRO CORÁ
A audiência pública de apresentação do Produto C - Diagnóstico Técnico-Participativo
do Plano Municipal de Saneamento Básico em Cerro Corá foi realizada no dia 10 de Junho de
2019, às 9hrs, na Câmara Municipal de Vereadores, onde se reuniram a Prefeita de Cerro Corá,
Maria das Graças de Medeiros Oliveira, vereadores, secretários e funcionários municipais,
representantes da população, a equipe técnica da empresa INCIBRA representada pela Sra.
Maynara Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, pelo Sr. Rodrigo Henrique
Zacarias, engenheiro civil da INCIBRA e pela Sra. Cynthia dos Santos Araújo, estagiária em
engenharia civil da INCIBRA, o COPIRN, representado pelo Sr. Francisco Alves da Costa
Sobrinho e a FUNASA, representada pela Sra. Evanete Gomes da Silva com objetivo de
conhecer e discutir o Produto C - Diagnóstico Técnico-Participativo do Plano Municipal de
Saneamento Básico e debater sobre a situação atual do saneamento básico em Cerro Corá.
Na câmara municipal, a abertura foi realizada pelo Sr. Tadeu Fernando da Silva, que
destacou a importância do PMSB e da participação popular para a sua construção. Em seguida,
a palavra foi passada à Prefeita Maria das Graças de Medeiros Oliveira, que deu boas-vindas
aos presentes e incentivou a participação popular e dos funcionários municipais na elaboração
do PMSB. A Prefeita transferiu a palavra para o Sr. Francisco Alves da Costa Sobrinho,
Consultor do COPIRN, que explanou sobre o PMSB e posteriormente a Sra. Maynara Eloíse
da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, iniciou a apresentação para explicar o que
é saneamento básico para a população presente, em qual fase o PMSB se encontra e quais
produtos já foram elaborados e entregues.
Após o momento inicial de boas-vindas, explanação sobre o PMSB e importância da
participação da sociedade em sua elaboração, a Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha iniciou a
apresentação do Produto C - Diagnóstico Técnico -Participativo. Em seguida, a Sra. Cynthia
dos Santos Araújo deu continuidade e realizou o encerramento da audiência pública.
Durante a reunião, os presentes expuseram a percepção que eles têm da situação atual
dos quatro eixos do saneamento básico no município de Cerro Corá, acrescentando
informações, confirmando e discordando de pontos apresentados no Diagnóstico TécnicoParticipativo. A presença da população, da prefeita, de vereadores, secretários e de profissionais
que lidam diretamente com a população na audiência pública de apresentação do Diagnóstico
Técnico-Participativo contribuiu para que este fosse muito rico em informações.
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Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em lista de
presença (Apêndice A).
Figura 1: Fala Inicial da Prefeita Maria das Graças de
Medeiros Oliveira na Audiência Pública de
Apresentação do Produto C em Cerro Corá/RN

Figura 2: Foto final da Audiência Pública de
Apresentação do Produto C em Cerro Corá/RN

Figura 3: Fala Inicial do Sr. Francisco Alves da Costa
Sobrinho na Audiência Pública de Apresentação do
Produto C em Cerro Corá/RN

Figura 4: Apresentação da Sra. Maynara Eloíse da
Silva Rocha na Audiência Pública de Apresentação do
Produto C em Cerro Corá/RN

2.3. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO LAGOA DE
VELHOS
Os dados coletados durante as visitas técnicas e eventos setoriais, anteriormente
arquivados, foram consultados para a construção do Diagnóstico Técnico-Participativo
(Produto C) do Plano Municipal de Saneamento Básico.
As atividades desenvolvidas durante o mês de junho de 2019 para o PMSB de Lagoa
de Velhos foram direcionadas para o levantamento da legislação e análise dos instrumentos
legais que definem a política nacional, estadual e regional de saneamento básico e para o
diagnóstico da Infraestrutura de Abastecimento de Água. Para tal, foram realizadas atividades
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de pesquisa a diversas base de dados, análise dos dados fornecidos pelos órgãos atuantes no
município e pelos munícipes em visitas e eventos setoriais.
Por fim, foram realizados contatos com o comitê de coordenação do município afim
de confirmar informações já obtidas e solicitar informações pertinentes ao Diagnóstico
Técnico-Participativo do município não encontradas em bases de dados.
2.4. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PARAZINHO
Os dados coletados durante as visitas técnicas e eventos setoriais, anteriormente
arquivados, foram consultados para a construção do Diagnóstico Técnico-Participativo
(Produto C) do Plano Municipal de Saneamento Básico.
As atividades desenvolvidas durante o mês de junho de 2019 para o PMSB de
Parazinho

foram:

caracterização

geral

do

município,

diagnóstico

dos

aspectos

socioeconômicos, culturais e de infraestrutura, levantamento da legislação e análise dos
instrumentos legais que definem a política nacional, estadual e regional de saneamento básico,
diagnóstico da Infraestrutura de Abastecimento de Água, diagnóstico da Infraestrutura de
Esgotamento Sanitário, diagnóstico da Infraestrutura de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos
Sólidos e diagnóstico da Infraestrutura de Manejo de Águas Pluviais. Para tal, foram realizadas
atividades de pesquisa a diversas base de dados, análise dos dados fornecidos pelos órgãos
atuantes no município e pelos munícipes em visitas e eventos setoriais.
Por fim, foram realizados contatos com o comitê de coordenação do município afim
de confirmar informações já obtidas e solicitar informações pertinentes ao Diagnóstico
Técnico-Participativo do município não encontradas em bases de dados.
2.5. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA GRANDE
Os dados coletados durante as visitas técnicas e eventos setoriais, anteriormente
arquivados, foram consultados para a construção do Diagnóstico Técnico-Participativo
(Produto C) do Plano Municipal de Saneamento Básico.
As atividades desenvolvidas durante o mês de junho de 2019 para o PMSB de Pedra
Grande foram: caracterização geral do município, diagnóstico dos aspectos socioeconômicos,
culturais e de infraestrutura, levantamento da legislação e análise dos instrumentos legais que
definem a política nacional, estadual e regional de saneamento básico, diagnóstico da
Infraestrutura de Abastecimento de Água, diagnóstico da Infraestrutura de Esgotamento
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Sanitário, diagnóstico da Infraestrutura de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e
diagnóstico da Infraestrutura de Manejo de Águas Pluviais.

Para tal, foram realizadas

atividades de pesquisa a diversas base de dados, análise dos dados fornecidos pelos órgãos
atuantes no município e pelos munícipes em visitas e eventos setoriais.
Por fim, foram realizados contatos com o comitê de coordenação do município afim
de confirmar informações já obtidas e solicitar informações pertinentes ao Diagnóstico
Técnico-Participativo do município não encontradas em bases de dados.
2.6. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA PRETA
Os dados coletados durante as visitas técnicas e eventos setoriais, anteriormente
arquivados, foram consultados para a construção do Diagnóstico Técnico-Participativo
(Produto C) do Plano Municipal de Saneamento Básico.
As atividades desenvolvidas durante o mês de junho de 2019 para o PMSB de Pedra
Preta foram direcionadas para o levantamento da legislação e análise dos instrumentos legais
que definem a política nacional, estadual e regional de saneamento básico e para o diagnóstico
da Infraestrutura de Abastecimento de Água. Para tal, foram realizadas atividades de pesquisa
a diversas base de dados, análise dos dados fornecidos pelos órgãos atuantes no município e
pelos munícipes em visitas e eventos setoriais.
Por fim, foram realizados contatos com o comitê de coordenação do município afim
de confirmar informações já obtidas e solicitar informações pertinentes ao Diagnóstico
Técnico-Participativo do município não encontradas em bases de dados.
2.7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PUREZA
As atividades desenvolvidas durante o mês de junho de 2019 para o PMSB de Pureza
foram direcionadas à conclusão e apresentação do Diagnóstico Técnico-Participativo (Produto
C). Para tal, foram realizados contatos com o comitê de coordenação do município afim de
confirmar informações já obtidas e solicitar informações pertinentes não encontradas em bases
de dados.
A audiência pública de apresentação do Produto C no município foi agendada junto ao
comitê de coordenação, que avaliou qual seria a data mais viável para o município. Além disso,
em trabalho colaborativo com o referido comitê foi realizada a divulgação da audiência pública
e o convite à participação popular. Os convites foram feitos através de anúncios na rádio
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comunitária Amigos do Olheiro Cristalina FM, de carros de som e de convites impressos
distribuídos aos cidadãos purezenses.
2.7.1 AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO C EM
PUREZA
A audiência pública de apresentação do Produto C - Diagnóstico Técnico-Participativo
do Plano Municipal de Saneamento Básico em Pureza foi realizada no dia 11 de junho de 2019,
às 9hrs, na Câmara Municipal de Vereadores, onde se reuniram a Prefeito de Pureza, Joao da
Fonseca Moura Neto, vereadores, secretários e funcionários municipais, estudantes,
representantes da população, a equipe técnica da empresa INCIBRA representada pela Sra.
Maynara Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, pelo Sr. Rodrigo Henrique
Zacarias, engenheiro civil da INCIBRA e pela Sra. Cynthia dos Santos Araújo, estagiária em
engenharia civil da INCIBRA, o COPIRN, representado pelo Sr. Francisco Alves da Costa
Sobrinho e a FUNASA, representada pela Sra. Evanete Gomes da Silva com objetivo de
conhecer e discutir o Produto C - Diagnóstico Técnico-Participativo do Plano Municipal de
Saneamento Básico e debater sobre a situação atual do saneamento básico em Pureza.
Na câmara municipal, a abertura foi realizada pelo Sr. Douglas Cabral, que apresentou
os representantes da INCIBRA, do COPIRN e da FUNASA, destacou a importância do PMSB
e deu boas-vindas aos presentes. Em seguida, a palavra foi passada ao Sr. Francisco Alves da
Costa Sobrinho, Consultor do COPIRN, que explanou sobre o PMSB e deu boas-vindas aos
presentes. Posteriormente a Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da
INCIBRA, iniciou a apresentação para explicar o que é saneamento básico para a população
presente, em qual fase o PMSB se encontra e quais produtos já foram elaborados e entregues.
Após o momento inicial de boas-vindas, explanação sobre o PMSB e importância da
participação da sociedade em sua elaboração, a Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha iniciou a
apresentação do Produto C - Diagnóstico Técnico -Participativo. Em seguida, a Sra. Cynthia
dos Santos Araújo deu continuidade e realizou o encerramento da audiência pública passando
a palavra o Prefeito Joao da Fonseca Moura Neto. O prefeito destacou a importância do PMSB
para o município, convocou a participação popular, saudou os estudantes presentes e ressaltou
que a participação da classe é fundamental tendo em vista que eles são o futuro do município.
Durante a reunião, os presentes expuseram a percepção que eles têm da situação atual
dos quatro eixos do saneamento básico no município de Pureza, acrescentando informações,
confirmando e discordando de pontos apresentados no Diagnóstico Técnico-Participativo. A
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presença da população, da prefeita, de vereadores, estudantes, representantes da população,
secretários e de profissionais que lidam diretamente com a população na audiência pública de
apresentação do Diagnóstico Técnico-Participativo contribuiu para que este fosse muito rico
em informações.
Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em lista de
presença (Apêndice A).
Figura 5: Fala Final do Prefeito Joao da Fonseca Moura
Neto na Audiência Pública de Apresentação do Produto
C em Pureza /RN

Figura 7: Participação Popular na
Audiência Pública de Apresentação do
Produto C em Pureza/RN

Figura 6: Foto final da Audiência Pública de
Apresentação do Produto C em Pureza/RN

Figura 8: Apresentação da Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha na
Audiência Pública de Apresentação do Produto C em Pureza/RN
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2.8. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO
Os dados coletados durante as visitas técnicas e eventos setoriais, anteriormente
arquivados, foram consultados para a construção do Diagnóstico Técnico-Participativo
(Produto C) do Plano Municipal de Saneamento Básico.
As atividades desenvolvidas durante o mês de Junho de 2019 para o PMSB de São
Miguel do Gostoso foram: caracterização geral do município, diagnóstico dos aspectos
socioeconômicos, culturais e de infraestrutura, levantamento da legislação e análise dos
instrumentos legais que definem a política nacional, estadual e regional de saneamento básico,
diagnóstico da Infraestrutura de Abastecimento de Água, diagnóstico da Infraestrutura de
Esgotamento Sanitário, diagnóstico da Infraestrutura de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos
Sólidos e diagnóstico da Infraestrutura de Manejo de Águas Pluviais. Para tal, foram realizadas
atividades de pesquisa a diversas base de dados, análise dos dados fornecidos pelos órgãos
atuantes no município e pelos munícipes em visitas e eventos setoriais.
Por fim, foram realizados contatos com o comitê de coordenação do município afim
de confirmar informações já obtidas e solicitar informações pertinentes ao Diagnóstico
Técnico-Participativo do município não encontradas em bases de dados.
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2.9. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO VICENTE
As atividades desenvolvidas durante o mês de junho de 2019 para o PMSB de São
Vicente foram direcionadas à conclusão e apresentação do Diagnóstico Técnico-Participativo
(Produto C). Para tal, foram realizados contatos com o comitê de coordenação do município
afim de confirmar informações já obtidas e solicitar informações pertinentes não encontradas
em bases de dados.
A audiência pública de apresentação do Produto C no município foi agendada junto ao
comitê de coordenação, que avaliou qual seria a data mais viável para o município. Além disso,
em trabalho colaborativo com o referido comitê foi realizada a divulgação da audiência pública
e o convite à participação popular. Os convites foram feitos através de anúncios na rádio local
Líder FM, de carros de som e de convites impressos distribuídos aos cidadãos são-vicentinos.
2.9.1 AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO C EM
SÃO VICENTE
A audiência pública de apresentação do Produto C - Diagnóstico Técnico-Participativo
do Plano Municipal de Saneamento Básico em São Vicente foi realizada no dia 12 de junho de
2019, às 9hrs, no Clube Municipal, onde se reuniram vereadores, secretários e funcionários
municipais, representantes da população, estudantes, a equipe técnica da empresa INCIBRA
representada pela Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA e
pelo Sr. Rodrigo Henrique Zacarias, engenheiro civil da INCIBRA, e o COPIRN, representado
pelo Sr. Francisco Alves da Costa Sobrinho com objetivo de conhecer e discutir o Produto C Diagnóstico Técnico-Participativo do Plano Municipal de Saneamento Básico e debater sobre
a situação atual do saneamento básico em São Vicente.
No Clube Municipal, a abertura foi realizada pelo Vereador Raimundo Nonato, que
destacou a importância do PMSB e da participação popular para a sua construção. Em seguida
a palavra foi passada ao Sr. Francisco Alves da Costa Sobrinho, Consultor do COPIRN, que
explanou sobre o PMSB e posteriormente à Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha, engenheira
ambiental da INCIBRA, iniciou a apresentação para explicar o que é saneamento básico para a
população presente, em qual fase o PMSB se encontra e quais produtos já foram elaborados e
entregues.
Após o momento inicial de boas-vindas, explanação sobre o PMSB e importância da
participação da sociedade em sua elaboração, a Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha realizou a
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apresentação do Produto C - Diagnóstico Técnico –Participativo e realizou o encerramento da
audiência pública.
Durante a reunião, os presentes expuseram a percepção que eles têm da situação atual
dos quatro eixos do saneamento básico no município de São Vicente, acrescentando
informações, confirmando e discordando de pontos apresentados no Diagnóstico TécnicoParticipativo. A presença da população, da prefeita, de vereadores, secretários e de profissionais
que lidam diretamente com a população na audiência pública de apresentação do Diagnóstico
Técnico-Participativo contribuiu para que este fosse muito rico em informações.
Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em lista de
presença (Apêndice A).
Figura 9: Fala Inicial do Vereador Raimundo
Nonato na Audiência Pública de Apresentação
do Produto C em São Vicente/RN

Figura 10: População Aprovando o Diagnóstico TécnicoParticipativo em Audiência Pública em São Vicente/RN

Figura 11: Apresentação da Sra. Maynara Eloíse da
Silva Rocha na Audiência Pública de Apresentação do
Produto C em São Vicente/RN

Figura 12: Registro da Participação da Prefeita e
Vereadores na Audiência Pública de Apresentação do
Produto C em São Vicente/RN
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3.

REFERÊNCIAS

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA. Termo de Referência para elaboração de
planos municipais de saneamento básico: procedimentos relativos aos convênios de cooperação
técnica
e
financeira
da
FUNASA.
Disponível
em
<
http://www.funasa.gov.br/documents/20182/33144/2b_TR_PMSB_V2012.pdf/2c7aacad5932-42cd-99d3-73c56788d730> Acesso em: 03 de jan. 2019.
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1.

APRESENTAÇÃO
O presente relatório simplificado (Produto J) faz parte dos procedimentos para

avaliação da execução do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e tem por objetivo
descrever as atividades realizadas no mês de julho de 2019, referentes à elaboração do PMSB
dos municípios de Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra Grande,
Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e São Vicente, situados no Rio Grande do Norte,
sendo uma das etapas exigidas pelo Termo de Referência da FUNASA.
A elaboração do PMSB está sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal,
processando-se através do COPIRN, com atividades técnicas realizadas com a empresa
Inovação Civil Brasileira (INCIBRA), contratada pelo COPIRN, e tem por finalidade atender
ao convênio estabelecido entre a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e o COPIRN,
conforme o Termo de Referência (TR).
Buscando a qualidade na elaboração do PMSB, durante o mês de julho foram
realizadas atividades para a construção do Produto C (Diagnóstico Técnico-Participativo) do
Plano Municipal de Saneamento Básico dos seguintes municípios Bento Fernandes, Lagoa de
Velhos, Parazinho, Pedra Grande, Pedra Preta e São Miguel do Gostoso.
As atividades desenvolvidas para a construção do Produto C consistiram em pesquisa
bibliográfica em diversas fontes de dados, pesquisa e análise documental e análise técnica das
informações coletadas durante as visitas técnicas realizadas aos municípios.
A apresentação dessas ações, em forma de relatório, busca subsidiar as tomadas de
decisões das decisões das instituições e pessoas envolvidas, possibilitando-os ter acesso a todas
as dimensões do Plano Municipal de Saneamento Básico, sendo um instrumento de gestão e
fortalecimento das relações Intersetoriais entre as organizações.
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2.

ATIVIDADES

2.1. ATIVIDADES

RELACIONADAS

AO

PMSB

DO

MUNICÍPIO

BENTO

FERNANDES
Os dados coletados durante as visitas técnicas e eventos setoriais, anteriormente
arquivados, foram consultados para a construção do Diagnóstico Técnico-Participativo
(Produto C) do Plano Municipal de Saneamento Básico.
As atividades desenvolvidas durante o mês de julho de 2019 para o PMSB de Bento
Fernandes foram direcionadas para o levantamento da legislação e análise dos instrumentos
legais que definem a política nacional, estadual e regional de saneamento básico e para o
diagnóstico da Infraestrutura de Abastecimento de Água. Para tal, foram realizadas atividades
de pesquisa a diversas base de dados, análise dos dados fornecidos pelos órgãos atuantes no
município e pelos munícipes em visitas e eventos setoriais.
Por fim, foram realizados contatos com o comitê de coordenação do município afim
de confirmar informações já obtidas e solicitar informações pertinentes ao Diagnóstico
Técnico-Participativo do município não encontradas em bases de dados.
2.2. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO CERRO CORÁ
No mês de julho de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas a este projeto.
2.3. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO LAGOA DE
VELHOS
Os dados coletados durante as visitas técnicas e eventos setoriais, anteriormente
arquivados, foram consultados para a construção do Diagnóstico Técnico-Participativo
(Produto C) do Plano Municipal de Saneamento Básico.
As atividades desenvolvidas durante o mês de julho de 2019 para o PMSB de Lagoa
de Velhos foram direcionadas para o levantamento da legislação e análise dos instrumentos
legais que definem a política nacional, estadual e regional de saneamento básico e para o
diagnóstico da Infraestrutura de Abastecimento de Água. Para tal, foram realizadas atividades
de pesquisa a diversas base de dados, análise dos dados fornecidos pelos órgãos atuantes no
município e pelos munícipes em visitas e eventos setoriais.
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Por fim, foram realizados contatos com o comitê de coordenação do município afim
de confirmar informações já obtidas e solicitar informações pertinentes ao Diagnóstico
Técnico-Participativo do município não encontradas em bases de dados.
2.4. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PARAZINHO
As atividades desenvolvidas durante o mês de julho de 2019 para o PMSB de
Parazinho foram direcionadas à conclusão e apresentação do Diagnóstico Técnico-Participativo
(Produto C). Para tal, foram realizados contatos com o comitê de coordenação do município
afim de confirmar informações já obtidas e solicitar informações pertinentes não encontradas
em bases de dados.
A audiência pública de apresentação do Produto C no município foi agendada junto ao
comitê de coordenação, que avaliou qual seria a data mais viável para o município. Além disso,
em trabalho colaborativo com o referido comitê foi realizada a divulgação da audiência pública
e o convite à participação popular.
2.4.1 AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO C EM
PARAZINHO
A audiência pública de apresentação do Produto C - Diagnóstico Técnico-Participativo
do Plano Municipal de Saneamento Básico em Parazinho foi realizada no dia 03 de julho de
2019, no Centro de Convivência do Idoso de Parazinho, onde se reuniram secretários e
funcionários municipais, representantes da população, a equipe técnica da empresa INCIBRA
representada pela Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA e
pela Sr. Rodrigo Henrique Zacarias de Souza, engenheiro civil da INCIBRA, o COPIRN,
representado pelo Sr. Francisco Alves da Costa Sobrinho e FUNASA, com objetivo de conhecer
e discutir o Produto C - Diagnóstico Técnico-Participativo do Plano Municipal de Saneamento
Básico e debater sobre a situação atual do saneamento básico em Parazinho.
Após o momento inicial de boas-vindas, explanação sobre o PMSB e importância da
participação da sociedade em sua elaboração, a Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha iniciou a
apresentação do Produto C - Diagnóstico Técnico -Participativo. Em seguida, o Sr. Rodrigo
Henrique Zacarias de Souza continuou a apresentação.
Durante a reunião, os presentes expuseram a percepção que eles têm da situação atual
dos quatro eixos do saneamento básico no município de

Parazinho,

acrescentando

informações, confirmando e discordando de pontos apresentados no Diagnóstico Técnico-
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Participativo. A presença da população e dos gestores e profissionais que lidam diretamente
com a população na audiência pública de apresentação do Diagnóstico Técnico-Participativo
contribuiu para que este fosse muito rico em informações.
Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em lista de
presença (Apêndice A).
Figura 1: Fala da Sra. Maynara Eloíse na Audiência
Pública de Apresentação do Produto C em Parazinho /RN

Figura 2: Foto final da Audiência Pública de Apresentação
do Produto C em Parazinho /RN

Figura 3: Apresentação do Sr. Francisco Alves da Costa Sobrinho
e da Audiência Pública de Apresentação do Produto C em
Parazinho /RN

2.5. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA GRANDE
As atividades desenvolvidas durante o mês de julho de 2019 para o PMSB de Pedra
Grande foram direcionadas à conclusão e apresentação do Diagnóstico Técnico-Participativo
(Produto C). Para tal, foram realizados contatos com o comitê de coordenação do município
afim de confirmar informações já obtidas e solicitar informações pertinentes não encontradas
em bases de dados.
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A audiência pública de apresentação do Produto C no município foi agendada junto ao
comitê de coordenação, que avaliou qual seria a data mais viável para o município. Além disso,
em trabalho colaborativo com o referido comitê foi realizada a divulgação da audiência pública
e o convite à participação popular.
2.5.1 AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO C EM
PEDRA GRANDE
A audiência pública de apresentação do Produto C - Diagnóstico Técnico-Participativo
do Plano Municipal de Saneamento Básico em Pedra Grande foi realizada no dia 10 de Julho
de 2019, onde se reuniram gestores e funcionários municipais, representantes da população, a
equipe técnica da empresa INCIBRA representada pela Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha,
engenheira ambiental da INCIBRA e pela Sra. Cynthia dos Santos Araújo, estagiária em
engenharia civil da INCIBRA, o COPIRN, representado pelo Sr. Francisco Alves da Costa
Sobrinho e FUNASA, com objetivo de conhecer e discutir o Produto C - Diagnóstico TécnicoParticipativo do Plano Municipal de Saneamento Básico e debater sobre a situação atual do
saneamento básico em Pedra Grande.
Após o momento inicial de boas-vindas, explanação sobre o PMSB e importância da
participação da sociedade em sua elaboração, a Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha iniciou a
apresentação do Produto C - Diagnóstico Técnico -Participativo. Em seguida, a Sra. Cynthia
dos Santos Araújo deu continuidade na apresentação.
Durante a reunião, os presentes expuseram a percepção que eles têm da situação atual
dos quatro eixos do saneamento básico no município de

Pedra

Grande,

acrescentando

informações, confirmando e discordando de pontos apresentados no Diagnóstico TécnicoParticipativo. A presença da população e dos gestores e profissionais que lidam diretamente
com a população na audiência pública de apresentação do Diagnóstico Técnico-Participativo
contribuiu para que este fosse muito rico em informações.
Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em lista de
presença (Apêndice A).
Figura 4: Fala da Sra. Maynara Eloíse na Audiência Pública
de Apresentação do Produto C em Pedra Grande/RN

Figura 5: Foto final da Audiência Pública de
Apresentação do Produto C em Pedra Grande/RN

8

RELATÓRIO MENSAL – JULHO

Figura 6: Apresentação da Audiência Pública de Apresentação do
Produto C em Pedra Grande/RN

2.6. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA PRETA
Os dados coletados durante as visitas técnicas e eventos setoriais, anteriormente
arquivados, foram consultados para a construção do Diagnóstico Técnico-Participativo
(Produto C) do Plano Municipal de Saneamento Básico.
As atividades desenvolvidas durante o mês de julho de 2019 para o PMSB de Pedra
Preta foram direcionadas para o levantamento da legislação e análise dos instrumentos legais
que definem a política nacional, estadual e regional de saneamento básico e para o diagnóstico
da Infraestrutura de Abastecimento de Água. Para tal, foram realizadas atividades de pesquisa
a diversas base de dados, análise dos dados fornecidos pelos órgãos atuantes no município e
pelos munícipes em visitas e eventos setoriais.
Por fim, foram realizados contatos com o comitê de coordenação do município afim
de confirmar informações já obtidas e solicitar informações pertinentes ao Diagnóstico
Técnico-Participativo do município não encontradas em bases de dados.
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2.7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PUREZA
No mês de julho de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas a este projeto.
2.8. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO
As atividades desenvolvidas durante o mês de julho de 2019 para o PMSB de São
Miguel do Gostoso foram direcionadas à conclusão e apresentação do Diagnóstico TécnicoParticipativo (Produto C). Para tal, foram realizados contatos com o comitê de coordenação do
município afim de confirmar informações já obtidas e solicitar informações pertinentes não
encontradas em bases de dados.
A audiência pública de apresentação do Produto C no município foi agendada junto ao
comitê de coordenação, que avaliou qual seria a data mais viável para o município. Além disso,
em trabalho colaborativo com o referido comitê foi realizada a divulgação da audiência pública
e o convite à participação popular.
2.8.1 AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO C SÃO
MIGUEL DO GOSTOSO
A audiência pública de apresentação do Produto C - Diagnóstico Técnico-Participativo
do Plano Municipal de Saneamento Básico em São Miguel do Gostoso foi realizada no dia 11
do mês de julho de 2019, às 9h:45min, onde se reuniram gestores e funcionários municipais,
representantes da população, a equipe técnica da empresa INCIBRA representada pela Sra.
Maynara Eloíse da Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA e pela Sra. Cynthia dos
Santos Araújo, estagiária em engenharia civil da INCIBRA, o COPIRN, representado pelo Sr.
Francisco Alves da Costa Sobrinho e a FUNASA, com objetivo de conhecer e discutir o Produto
C - Diagnóstico Técnico-Participativo do Plano Municipal de Saneamento Básico e debater
sobre a situação atual do saneamento básico em São Miguel do Gostoso.
Após o momento inicial de boas-vindas, explanação sobre o PMSB e importância da
participação da sociedade em sua elaboração, a Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha iniciou a
apresentação do Produto C - Diagnóstico Técnico -Participativo. Em seguida, a Sra. Cynthia
dos Santos Araújo deu continuidade na apresentação.
Durante a reunião, os presentes expuseram a percepção que eles têm da situação atual
dos quatro eixos do saneamento básico no município de

São

Miguel

do

Gostoso,
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acrescentando informações, confirmando e discordando de pontos apresentados no Diagnóstico
Técnico-Participativo. A presença da população, gestores e profissionais que lidam diretamente
com a população na audiência pública de apresentação do Diagnóstico Técnico-Participativo
contribuiu para que este fosse muito rico em informações.
Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em lista de
presença (Apêndice A).
Figura 7: Fala da Sra. Maynara Eloíse na Audiência
Pública de Apresentação do Produto C em São Miguel do
Gostoso/RN

Figura 8: Foto final da Audiência Pública de Apresentação
do Produto C em São Miguel do Gostoso/RN

Figura 9: Participação da sociedade da Audiência Pública de Apresentação do
Produto C em São Miguel do Gostoso/RN

2.9. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO VICENTE
No mês de julho de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas a este projeto.
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1.

APRESENTAÇÃO
O presente relatório simplificado (Produto J) faz parte dos procedimentos para

avaliação da execução do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e tem por objetivo
descrever as atividades realizadas no mês de agosto de 2019, referentes à elaboração do PMSB
dos municípios de Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra Grande,
Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e São Vicente, situados no Rio Grande do Norte,
sendo uma das etapas exigidas pelo Termo de Referência da FUNASA.
A elaboração do PMSB está sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal,
processando-se através do COPIRN, com atividades técnicas realizadas com a empresa
Inovação Civil Brasileira (INCIBRA), contratada pelo COPIRN, e tem por finalidade atender
ao convênio estabelecido entre a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e o COPIRN,
conforme o Termo de Referência (TR).
Buscando a qualidade na elaboração do PMSB, durante o mês de agosto foram
realizadas atividades para a construção do Produto C (Diagnóstico Técnico-Participativo) do
Plano Municipal de Saneamento Básico dos seguintes municípios Bento Fernandes, Lagoa de
Velhos e Pedra Preta.
As atividades desenvolvidas para a construção do Produto C consistiram em pesquisa
bibliográfica em diversas fontes de dados, pesquisa e análise documental e análise técnica das
informações coletadas durante as visitas técnicas realizadas aos municípios.
A apresentação dessas ações, em forma de relatório, busca subsidiar as tomadas de
decisões das decisões das instituições e pessoas envolvidas, possibilitando-os ter acesso a todas
as dimensões do Plano Municipal de Saneamento Básico, sendo um instrumento de gestão e
fortalecimento das relações Intersetoriais entre as organizações.

4

RELATÓRIO MENSAL – AGOSTO

2.

ATIVIDADES

2.1. ATIVIDADES

RELACIONADAS

AO

PMSB

DO

MUNICÍPIO

BENTO

FERNANDES
As atividades desenvolvidas durante o mês de julho de 2019 para o PMSB de Bento
Fernandes foram direcionadas à conclusão e apresentação do Diagnóstico Técnico-Participativo
(Produto C). Para tal, foram realizados contatos com o comitê de coordenação do município
afim de confirmar informações já obtidas e solicitar informações pertinentes não encontradas
em bases de dados.
A audiência pública de apresentação do Produto C no município foi agendada junto ao
comitê de coordenação, que avaliou qual seria a data mais viável para o município. Além disso,
em trabalho colaborativo com o referido comitê foi realizada a divulgação da audiência pública
e o convite à participação popular.
2.1.1 AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO C EM
BENTO FERNANDES
A audiência pública de apresentação do Produto C - Diagnóstico Técnico-Participativo
do Plano Municipal de Saneamento Básico em Bento Fernandes foi realizada no dia 22 de
agosto de 2019, onde se reuniram secretários e funcionários municipais, representantes da
população, a equipe técnica da empresa INCIBRA representada pela Sra. Maynara Eloíse da
Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, o COPIRN, representado pelo Sr. Francisco
Alves da Costa Sobrinho e FUNASA, com objetivo de conhecer e discutir o Produto C Diagnóstico Técnico-Participativo do Plano Municipal de Saneamento Básico e debater sobre
a situação atual do saneamento básico em Bento Fernandes.
Após o momento inicial de boas-vindas, explanação sobre o PMSB e importância da
participação da sociedade em sua elaboração, a Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha iniciou a
apresentação do Produto C - Diagnóstico Técnico -Participativo. Em seguida, a Sra. Cynthia
dos Santos Araújo deu continuidade na apresentação.
Durante a reunião, os presentes expuseram a percepção que eles têm da situação atual
dos quatro eixos do saneamento básico no município de

Bento Fernandes, acrescentando

informações, confirmando e discordando de pontos apresentados no Diagnóstico TécnicoParticipativo. A presença da população e dos gestores e profissionais que lidam diretamente
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com a população na audiência pública de apresentação do Diagnóstico Técnico-Participativo
contribuiu para que este fosse muito rico em informações.
Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em lista de
presença (Apêndice A).
Figura 1: Apresentação da Audiência Pública de
Apresentação do Produto C em Bento
Fernandes/RN

Figura 2: Foto final da Audiência Pública de Apresentação
do Produto C em Bento Fernandes/RN

2.2. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO CERRO CORÁ
No mês de agosto de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas a este projeto.
2.3. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO LAGOA DE
VELHOS
As atividades desenvolvidas durante o mês de julho de 2019 para o PMSB de Lagoa
de Velhos foram direcionadas à conclusão e apresentação do Diagnóstico Técnico-Participativo
(Produto C). Para tal, foram realizados contatos com o comitê de coordenação do município
afim de confirmar informações já obtidas e solicitar informações pertinentes não encontradas
em bases de dados.
A audiência pública de apresentação do Produto C no município foi agendada junto ao
comitê de coordenação, que avaliou qual seria a data mais viável para o município. Além disso,
em trabalho colaborativo com o referido comitê foi realizada a divulgação da audiência pública
e o convite à participação popular.
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2.3.1 AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO C EM
LAGOA DE VELHOS
A audiência pública de apresentação do Produto C - Diagnóstico Técnico-Participativo
do Plano Municipal de Saneamento Básico em Lagoa de Velhos foi realizada no dia 20 de
agosto de 2019, onde se reuniram secretários e funcionários municipais, representantes da
população, a equipe técnica da empresa INCIBRA representada pela Sra. Maynara Eloíse da
Silva Rocha, engenheira ambiental da INCIBRA, o COPIRN, representado pelo Sr. Francisco
Alves da Costa Sobrinho e FUNASA, com objetivo de conhecer e discutir o Produto C Diagnóstico Técnico-Participativo do Plano Municipal de Saneamento Básico e debater sobre
a situação atual do saneamento básico em Lagoa de Velhos.
Após o momento inicial de boas-vindas, explanação sobre o PMSB e importância da
participação da sociedade em sua elaboração, a Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha conduziu
a apresentação do Produto C - Diagnóstico Técnico -Participativo.
Durante a reunião, os presentes expuseram a percepção que eles têm da situação atual
dos quatro eixos do saneamento básico no município de

Lagoa de Velhos, acrescentando

informações, confirmando e discordando de pontos apresentados no Diagnóstico TécnicoParticipativo. A presença da população e dos gestores e profissionais que lidam diretamente
com a população na audiência pública de apresentação do Diagnóstico Técnico-Participativo
contribuiu para que este fosse muito rico em informações.
Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em lista de
presença (Apêndice A).
Figura 3: Fala da Sra. Maynara Eloíse na Audiência Pública
de Apresentação do Produto C em Lagoa de Velhos /RN

Figura 4: Foto final da Audiência Pública de Apresentação
do Produto C em Lagoa de Velhos /RN

7

RELATÓRIO MENSAL – AGOSTO

2.4. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PARAZINHO
No mês de agosto de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas a este projeto.
2.5. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA GRANDE
No mês de agosto de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas a este projeto.
2.6. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA PRETA
As atividades desenvolvidas durante o mês de julho de 2019 para o PMSB de Pedra
Preta foram direcionadas à conclusão e apresentação do Diagnóstico Técnico-Participativo
(Produto C). Para tal, foram realizados contatos com o comitê de coordenação do município
afim de confirmar informações já obtidas e solicitar informações pertinentes não encontradas
em bases de dados.
A audiência pública de apresentação do Produto C no município foi agendada junto ao
comitê de coordenação, que avaliou qual seria a data mais viável para o município. Além disso,
em trabalho colaborativo com o referido comitê foi realizada a divulgação da audiência pública
e o convite à participação popular.
2.6.1 AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO C EM
PEDRA PRETA
A audiência pública de apresentação do Produto C - Diagnóstico Técnico-Participativo
do Plano Municipal de Saneamento Básico em Pedra Preta foi realizada no dia 21 de agosto de
2019, onde se reuniram secretários e funcionários municipais, representantes da população, a
equipe técnica da empresa INCIBRA representada pela Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha,
engenheira ambiental da INCIBRA e pelo Sr. Rodrigo Henrique Zacarias de Souza, engenheiro
civil da INCIBRA, o COPIRN, representado pelo Sr. Francisco Alves da Costa Sobrinho e
FUNASA, com objetivo de conhecer e discutir o Produto C - Diagnóstico Técnico-Participativo
do Plano Municipal de Saneamento Básico e debater sobre a situação atual do saneamento
básico em Pedra Preta.
Após o momento inicial de boas-vindas, explanação sobre o PMSB e importância da
participação da sociedade em sua elaboração, a Sra. Maynara Eloíse da Silva Rocha iniciou a
apresentação do Produto C - Diagnóstico Técnico -Participativo. Em seguida, o Sr. Rodrigo
Henrique Zacarias de Souza continuou a apresentação.
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Durante a reunião, os presentes expuseram a percepção que eles têm da situação atual
dos quatro eixos do saneamento básico no município de

Pedra

Preta,

acrescentando

informações, confirmando e discordando de pontos apresentados no Diagnóstico TécnicoParticipativo. A presença da população e dos gestores e profissionais que lidam diretamente
com a população na audiência pública de apresentação do Diagnóstico Técnico-Participativo
contribuiu para que este fosse muito rico em informações.
Neste evento foram feitos registros fotográficos e colhidas assinaturas em lista de
presença (Apêndice A).
Figura 5: Fala da Sra. Maynara Eloíse na Audiência
Pública de Apresentação do Produto C em Pedra
Preta/RN

Figura 6: Foto final da Audiência Pública de Apresentação do
Produto C em Pedra Preta/RN

2.7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PUREZA
No mês de agosto de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas a este projeto.
2.8. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO
No mês de agosto de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas a este projeto.
2.9. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO VICENTE
No mês de agosto de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas a este projeto.
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1. APRESENTAÇÃO
O presente relatório simplificado (Produto J) faz parte dos procedimentos para
avaliação da execução do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e tem
por objetivo descrever as atividades realizadas no mês de setembro de 2019,
referentes à elaboração do PMSB dos municípios de Bento Fernandes, Cerro Corá,
Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra Grande, Pedra Preta, Pureza, São Miguel do
Gostoso e São Vicente, situados no Rio Grande do Norte, sendo uma das etapas
exigidas pelo Termo de Referência da FUNASA.
A elaboração do PMSB está sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal,
processando-se através do COPIRN, com atividades técnicas realizadas com a
empresa Inovação Civil Brasileira (INCIBRA), contratada pelo COPIRN, e tem por
finalidade atender ao convênio estabelecido entre a Fundação Nacional de Saúde
(FUNASA) e o COPIRN, conforme o Termo de Referência (TR).
Buscando a qualidade na elaboração do PMSB, durante o mês de setembro
não foram realizadas atividades para a construção do Plano Municipal de Saneamento
Básico dos seguintes municípios Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos,
Parazinho, Pedra Grande, Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e São
Vicente.
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2. ATIVIDADES
2.1. ATIVIDADES

RELACIONADAS

AO

PMSB

DO

MUNICÍPIO

BENTO

FERNANDES
No mês de setembro de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas
a este projeto.
2.2. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO CERRO CORÁ
No mês de setembro de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas
a este projeto.
2.3. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO LAGOA DE
VELHOS
No mês de setembro de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas
a este projeto.
2.4. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PARAZINHO
No mês de setembro de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas
a este projeto.
2.5. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA GRANDE
No mês de setembro de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas
a este projeto.
2.6. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA PRETA
No mês de setembro de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas
a este projeto.
2.7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PUREZA
No mês de setembro de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas
a este projeto.
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2.8. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO
No mês de setembro de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas
a este projeto.
2.9. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO VICENTE
No mês de setembro de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas
a este projeto.

6

RELATÓRIO MENSAL – SETEMBRO
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http://www.funasa.gov.br/documents/20182/33144/2b_TR_PMSB_V2012.pdf/2c7
aacad-5932-42cd-99d3-73c56788d730> Acesso em: 03 de jan. 2019.
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1. APRESENTAÇÃO
O presente relatório simplificado (Produto J) faz parte dos procedimentos para
avaliação da execução do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e tem
por objetivo descrever as atividades realizadas no mês de outubro de 2019, referentes
à elaboração do PMSB dos municípios de Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de
Velhos, Parazinho, Pedra Grande, Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e São
Vicente, situados no Rio Grande do Norte, sendo uma das etapas exigidas pelo Termo
de Referência da FUNASA.
A elaboração do PMSB está sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal,
processando-se através do COPIRN, com atividades técnicas realizadas com a
empresa Inovação Civil Brasileira (INCIBRA), contratada pelo COPIRN, e tem por
finalidade atender ao convênio estabelecido entre a Fundação Nacional de Saúde
(FUNASA) e o COPIRN, conforme o Termo de Referência (TR).
Buscando a qualidade na elaboração do PMSB, durante o mês de outubro
não foram realizadas atividades para a construção do Plano Municipal de Saneamento
Básico dos seguintes municípios Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos,
Parazinho, Pedra Grande, Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e São
Vicente.
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RELATÓRIO MENSAL – OUTUBRO

2. ATIVIDADES
2.1. ATIVIDADES

RELACIONADAS

AO

PMSB

DO

MUNICÍPIO

BENTO

FERNANDES
No mês de outubro de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas a
este projeto.
2.2. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO CERRO CORÁ
No mês de outubro de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas a
este projeto.
2.3. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO LAGOA DE
VELHOS
No mês de outubro de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas a
este projeto.
2.4. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PARAZINHO
No mês de outubro de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas a
este projeto.
2.5. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA GRANDE
No mês de outubro de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas a
este projeto.
2.6. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA PRETA
No mês de outubro de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas a
este projeto.
2.7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PUREZA
No mês de outubro de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas a
este projeto.
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2.8. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO
No mês de outubro de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas a
este projeto.
2.9. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO VICENTE
No mês de outubro de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas a
este projeto.
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RELATÓRIO MENSAL – NOVEMBRO

1.

APRESENTAÇÃO
O presente relatório simplificado (Produto J) faz parte dos procedimentos para

avaliação da execução do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e tem por objetivo
descrever as atividades realizadas no mês de novembro de 2019, referentes à elaboração do
PMSB dos municípios de Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra
Grande, Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e São Vicente, situados no Rio Grande do
Norte, sendo uma das etapas exigidas pelo Termo de Referência da FUNASA.
A elaboração do PMSB está sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal,
processando-se através do COPIRN, com atividades técnicas realizadas com a empresa
Inovação Civil Brasileira (INCIBRA), contratada pelo COPIRN, e tem por finalidade atender
ao convênio estabelecido entre a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e o COPIRN,
conforme o Termo de Referência (TR).
Buscando a qualidade na elaboração do PMSB, durante o mês de novembro não foram
realizadas atividades para a construção do Plano Municipal de Saneamento Básico dos
seguintes municípios Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra Grande,
Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e São Vicente.
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RELATÓRIO MENSAL – NOVEMBRO

2.

ATIVIDADES

2.1. ATIVIDADES

RELACIONADAS

AO

PMSB

DO

MUNICÍPIO

BENTO

FERNANDES
No mês de novembro de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.2. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO CERRO CORÁ
No mês de novembro de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.3. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO LAGOA DE
VELHOS
No mês de novembro de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.4. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PARAZINHO
No mês de novembro de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.5. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA GRANDE
No mês de novembro de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.6. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA PRETA
No mês de novembro de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PUREZA
No mês de novembro de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
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2.8. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO
No mês de novembro de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.9. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO VICENTE
No mês de novembro de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
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RELATÓRIO MENSAL – DEZEMBRO

1.

APRESENTAÇÃO
O presente relatório simplificado (Produto J) faz parte dos procedimentos para

avaliação da execução do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e tem por objetivo
descrever as atividades realizadas no mês de dezembro de 2019, referentes à elaboração do
PMSB dos municípios de Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra
Grande, Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e São Vicente, situados no Rio Grande do
Norte, sendo uma das etapas exigidas pelo Termo de Referência da FUNASA.
A elaboração do PMSB está sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal,
processando-se através do COPIRN, com atividades técnicas realizadas com a empresa
Inovação Civil Brasileira (INCIBRA), contratada pelo COPIRN, e tem por finalidade atender
ao convênio estabelecido entre a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e o COPIRN,
conforme o Termo de Referência (TR).
Buscando a qualidade na elaboração do PMSB, durante o mês de dezembro foram
realizadas atividades para a construção do Produto C (Diagnóstico Técnico-Participativo) do
Plano Municipal de Saneamento Básico dos seguintes municípios Bento Fernandes, Cerro Corá,
Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra Grande, Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e São
Vicente.
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RELATÓRIO MENSAL – DEZEMBRO

2.

ATIVIDADES

2.1. ATIVIDADES

RELACIONADAS

AO

PMSB

DO

MUNICÍPIO

BENTO

FERNANDES
No mês de dezembro de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.2. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO CERRO CORÁ
No mês de dezembro de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.3. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO LAGOA DE
VELHOS
No mês de dezembro de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.4. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PARAZINHO
No mês de dezembro de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.5. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA GRANDE
No mês de dezembro de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.6. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA PRETA
No mês de dezembro de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PUREZA
No mês de dezembro de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.

5

RELATÓRIO MENSAL – DEZEMBRO

2.8. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO
No mês de dezembro de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.9. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO VICENTE
No mês de dezembro de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
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RELATÓRIO MENSAL – JANEIRO

1.

APRESENTAÇÃO
O presente relatório simplificado (Produto J) faz parte dos procedimentos para

avaliação da execução do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e tem por objetivo
descrever as atividades realizadas no mês de janeiro de 2020, referentes à elaboração do PMSB
dos municípios de Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra Grande,
Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e São Vicente, situados no Rio Grande do Norte,
sendo uma das etapas exigidas pelo Termo de Referência da FUNASA.
A elaboração do PMSB está sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal,
processando-se através do COPIRN, com atividades técnicas realizadas com a empresa
Inovação Civil Brasileira (INCIBRA), contratada pelo COPIRN, e tem por finalidade atender
ao convênio estabelecido entre a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e o COPIRN,
conforme o Termo de Referência (TR).
Buscando a qualidade na elaboração do PMSB, durante o mês de janeiro não foram
realizadas atividades para a construção do Plano Municipal de Saneamento Básico dos
seguintes municípios Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra Grande,
Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e São Vicente.
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RELATÓRIO MENSAL – JANEIRO

2.

ATIVIDADES

2.1. ATIVIDADES

RELACIONADAS

AO

PMSB

DO

MUNICÍPIO

BENTO

FERNANDES
No mês de janeiro de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.2. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO CERRO CORÁ
No mês de janeiro de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.3. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO LAGOA DE
VELHOS
No mês de janeiro de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.4. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PARAZINHO
No mês de janeiro de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.5. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA GRANDE
No mês de janeiro de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.6. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA PRETA
No mês de janeiro de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PUREZA
No mês de janeiro de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
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2.8. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO
No mês de janeiro de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.9. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO VICENTE
No mês de janeiro de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
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RELATÓRIO MENSAL – FEVEREIRO

1.

APRESENTAÇÃO
O presente relatório simplificado (Produto J) faz parte dos procedimentos para

avaliação da execução do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e tem por objetivo
descrever as atividades realizadas no mês de fevereiro de 2020, referentes à elaboração do
PMSB dos municípios de Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra
Grande, Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e São Vicente, situados no Rio Grande do
Norte, sendo uma das etapas exigidas pelo Termo de Referência da FUNASA.
A elaboração do PMSB está sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal,
processando-se através do COPIRN, com atividades técnicas realizadas com a empresa
Inovação Civil Brasileira (INCIBRA), contratada pelo COPIRN, e tem por finalidade atender
ao convênio estabelecido entre a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e o COPIRN,
conforme o Termo de Referência (TR).
Buscando a qualidade na elaboração do PMSB, durante o mês de fevereiro não foram
realizadas atividades para a construção do Plano Municipal de Saneamento Básico dos
seguintes municípios Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra Grande,
Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e São Vicente.
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RELATÓRIO MENSAL – FEVEREIRO

2.

ATIVIDADES

2.1. ATIVIDADES

RELACIONADAS

AO

PMSB

DO

MUNICÍPIO

BENTO

FERNANDES
No mês de fevereiro de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.2. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO CERRO CORÁ
No mês de fevereiro de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.3. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO LAGOA DE
VELHOS
No mês de fevereiro de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.4. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PARAZINHO
No mês de fevereiro de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.5. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA GRANDE
No mês de fevereiro de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.6. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA PRETA
No mês de fevereiro de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
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2.7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PUREZA
No mês de fevereiro de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.8. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO
No mês de fevereiro de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.9. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO VICENTE
No mês de fevereiro de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
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3.

REFERÊNCIAS

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA. Termo de Referência para elaboração de
planos municipais de saneamento básico: procedimentos relativos aos convênios de cooperação
técnica
e
financeira
da
FUNASA.
Disponível
em
<
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RELATÓRIO MENSAL – MARÇO

1.

APRESENTAÇÃO
O presente relatório simplificado (Produto J) faz parte dos procedimentos para

avaliação da execução do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e tem por objetivo
descrever as atividades realizadas no mês de março de 2020, referentes à elaboração do PMSB
dos municípios de Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra Grande,
Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e São Vicente, situados no Rio Grande do Norte,
sendo uma das etapas exigidas pelo Termo de Referência da FUNASA.
A elaboração do PMSB está sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal,
processando-se através do COPIRN, com atividades técnicas realizadas com a empresa
Inovação Civil Brasileira (INCIBRA), contratada pelo COPIRN, e tem por finalidade atender
ao convênio estabelecido entre a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e o COPIRN,
conforme o Termo de Referência (TR).
Buscando a qualidade na elaboração do PMSB, durante o mês de março não foram
realizadas atividades para a construção do Plano Municipal de Saneamento Básico dos
seguintes municípios Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra Grande,
Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e São Vicente.
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2.

ATIVIDADES

2.1. ATIVIDADES

RELACIONADAS

AO

PMSB

DO

MUNICÍPIO

BENTO

FERNANDES
No mês de março de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este projeto.
2.2. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO CERRO CORÁ
No mês de março de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este projeto.
2.3. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO LAGOA DE
VELHOS
No mês de março de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este projeto.
2.4. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PARAZINHO
No mês de março de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este projeto.
2.5. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA GRANDE
No mês de março de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este projeto.
2.6. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA PRETA
No mês de março de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este projeto.
2.7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PUREZA
No mês de março de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este projeto.
2.8. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO
No mês de março de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este projeto.
2.9. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO VICENTE
No mês de março de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este projeto.
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3.

REFERÊNCIAS
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e
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Disponível
em
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RELATÓRIO MENSAL – ABRIL

1.

APRESENTAÇÃO
O presente relatório simplificado (Produto J) faz parte dos procedimentos para

avaliação da execução do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e tem por objetivo
descrever as atividades realizadas no mês de abril de 2020, referentes à elaboração do PMSB
dos municípios de Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra Grande,
Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e São Vicente, situados no Rio Grande do Norte,
sendo uma das etapas exigidas pelo Termo de Referência da FUNASA.
A elaboração do PMSB está sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal,
processando-se através do COPIRN, com atividades técnicas realizadas com a empresa
Inovação Civil Brasileira (INCIBRA), contratada pelo COPIRN, e tem por finalidade atender
ao convênio estabelecido entre a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e o COPIRN,
conforme o Termo de Referência (TR).
Buscando a qualidade na elaboração do PMSB, durante o mês de abril foram realizadas
atividades para a construção do Produto D – Relatório da Perspectiva e Planejamento
Estratégico do Plano Municipal de Saneamento Básico dos seguintes municípios Cerro Corá,
São Miguel do Gostoso e São Vicente. Foram desenvolvidas atividades referentes ao Produto
E – Relatório dos Programas, Projetos e Ações de São Miguel do Gostoso.
As atividades desenvolvidas para a construção desses Produtos consistiram em
pesquisa bibliográfica em diversas fontes de dados, pesquisa e análise documental e análise
técnica das informações coletadas durante as visitas técnicas realizadas aos municípios para a
elaboração do Produto C (Diagnóstico Técnico-Participativo).
A apresentação dessas ações, em forma de relatório, busca subsidiar as tomadas de
decisões das decisões das instituições e pessoas envolvidas, possibilitando-os ter acesso a todas
as dimensões do Plano Municipal de Saneamento Básico, sendo um instrumento de gestão e
fortalecimento das relações Intersetoriais entre as organizações.
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2.

ATIVIDADES

2.1. ATIVIDADES

RELACIONADAS

AO

PMSB

DO

MUNICÍPIO

BENTO

FERNANDES
No mês de abril de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este projeto.
2.2. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO CERRO CORÁ
No mês de abril do ano 2020, foram realizadas atividades referentes a primeira versão
do Produto D – Relatório da Perspectiva e Planejamento Estratégico.
2.3. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO LAGOA DE
VELHOS
No mês de abril de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este projeto.
2.4. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PARAZINHO
No mês de abril de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este projeto.
2.5. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA GRANDE
No mês de abril de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este projeto.
2.6. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA PRETA
No mês de abril de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este projeto.
2.7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PUREZA
No mês de abril de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este projeto.
2.8. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO
No mês de abril do ano 2020, foram realizadas atividades e entrega da primeira versão
do Produto D – Relatório da Perspectiva e Planejamento Estratégico do município de São
Miguel do Gostoso, Produto E – Relatório dos Programas, Projetos e Ações e Produto F – Plano
de Execução.
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2.9. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO VICENTE
No mês de abril do ano 2020, foram realizadas atividades referentes a primeira versão
do Produto D – Relatório da Perspectiva e Planejamento Estratégico.
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RELATÓRIO MENSAL – MAIO

1.

APRESENTAÇÃO
O presente relatório simplificado (Produto J) faz parte dos procedimentos para

avaliação da execução do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e tem por objetivo
descrever as atividades realizadas no mês de maio de 2020, referentes à elaboração do PMSB
dos municípios de Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra Grande,
Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e São Vicente, situados no Rio Grande do Norte,
sendo uma das etapas exigidas pelo Termo de Referência da FUNASA.
A elaboração do PMSB está sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal,
processando-se através do COPIRN, com atividades técnicas realizadas com a empresa
Inovação Civil Brasileira (INCIBRA), contratada pelo COPIRN, e tem por finalidade atender
ao convênio estabelecido entre a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e o COPIRN,
conforme o Termo de Referência (TR).
Buscando a qualidade na elaboração do PMSB, durante o mês de maio foram
realizadas atividades para a construção do Produto D – Relatório da Perspectiva e Planejamento
Estratégico do Plano Municipal de Saneamento Básico dos seguintes municípios Bento
Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra Grande, Pedra Preta, Pureza e São
Vicente.
As atividades desenvolvidas para a construção do Produto D consistiram em pesquisa
bibliográfica em diversas fontes de dados, pesquisa e análise documental e análise técnica das
informações coletadas durante as visitas técnicas realizadas aos municípios para a elaboração
do Produto C (Diagnóstico Técnico-Participativo).
A apresentação dessas ações, em forma de relatório, busca subsidiar as tomadas de
decisões das decisões das instituições e pessoas envolvidas, possibilitando-os ter acesso a todas
as dimensões do Plano Municipal de Saneamento Básico, sendo um instrumento de gestão e
fortalecimento das relações Intersetoriais entre as organizações.
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2.

ATIVIDADES

2.1. ATIVIDADES

RELACIONADAS

AO

PMSB

DO

MUNICÍPIO

BENTO

FERNANDES
No mês de maio do ano 2020, foram realizadas atividades referentes a primeira versão
do Produto D – Relatório da Perspectiva e Planejamento Estratégico.
2.2. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO CERRO CORÁ
No mês de maio do ano 2020, foram realizadas atividades referentes a primeira versão
do Produto D – Relatório da Perspectiva e Planejamento Estratégico.
2.3. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO LAGOA DE
VELHOS
No mês de maio do ano 2020, foram realizadas atividades referentes a primeira versão
do Produto D – Relatório da Perspectiva e Planejamento Estratégico.
2.4. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PARAZINHO
No mês de maio do ano 2020, foram realizadas atividades referentes a primeira versão
do Produto D – Relatório da Perspectiva e Planejamento Estratégico.
2.5. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA GRANDE
No mês de maio do ano 2020, foram realizadas atividades referentes a primeira versão
do Produto D – Relatório da Perspectiva e Planejamento Estratégico.
2.6. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA PRETA
No mês de maio do ano 2020, foram realizadas atividades referentes a primeira versão
do Produto D – Relatório da Perspectiva e Planejamento Estratégico.
2.7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PUREZA
No mês de maio do ano 2020, foram realizadas atividades referentes a primeira versão
do Produto D – Relatório da Perspectiva e Planejamento Estratégico.
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2.8. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO
No mês de maio de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.9. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO VICENTE
No mês de maio do ano 2020, foram realizadas atividades referentes a primeira versão
do Produto D – Relatório da Perspectiva e Planejamento Estratégico.
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3.
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RELATÓRIO MENSAL – JUNHO

1.

APRESENTAÇÃO
O presente relatório simplificado (Produto J) faz parte dos procedimentos para

avaliação da execução do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e tem por objetivo
descrever as atividades realizadas no mês de junho de 2020, referentes à elaboração do PMSB
dos municípios de Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra Grande,
Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e São Vicente, situados no Rio Grande do Norte,
sendo uma das etapas exigidas pelo Termo de Referência da FUNASA.
A elaboração do PMSB está sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal,
processando-se através do COPIRN, com atividades técnicas realizadas com a empresa
Inovação Civil Brasileira (INCIBRA), contratada pelo COPIRN, e tem por finalidade atender
ao convênio estabelecido entre a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e o COPIRN,
conforme o Termo de Referência (TR).
Buscando a qualidade na elaboração do PMSB, durante o mês de junho não foram
realizadas atividades para a construção do Plano Municipal de Saneamento Básico dos
seguintes municípios Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra Grande,
Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e São Vicente.
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2.

ATIVIDADES

2.1. ATIVIDADES

RELACIONADAS

AO

PMSB

DO

MUNICÍPIO

BENTO

FERNANDES
No mês de junho de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este projeto.
2.2. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO CERRO CORÁ
No mês de junho de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este projeto.
2.3. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO LAGOA DE
VELHOS
No mês de junho de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este projeto.
2.4. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PARAZINHO
No mês de junho de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este projeto.
2.5. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA GRANDE
No mês de junho de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este projeto.
2.6. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA PRETA
No mês de junho de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este projeto.
2.7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PUREZA
No mês de junho de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este projeto.
2.8. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO
No mês de junho de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este projeto.
2.9. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO VICENTE
No mês de junho de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este projeto.
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RELATÓRIO MENSAL – JULHO

1.

APRESENTAÇÃO
O presente relatório simplificado (Produto J) faz parte dos procedimentos para

avaliação da execução do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e tem por objetivo
descrever as atividades realizadas no mês de julho de 2020, referentes à elaboração do PMSB
dos municípios de Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra Grande,
Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e São Vicente, situados no Rio Grande do Norte,
sendo uma das etapas exigidas pelo Termo de Referência da FUNASA.
A elaboração do PMSB está sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal,
processando-se através do COPIRN, com atividades técnicas realizadas com a empresa
Inovação Civil Brasileira (INCIBRA), contratada pelo COPIRN, e tem por finalidade atender
ao convênio estabelecido entre a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e o COPIRN,
conforme o Termo de Referência (TR).
Buscando a qualidade na elaboração do PMSB, durante o mês de julho foram
realizadas atividades para a construção do Produto D – Relatório da Perspectiva e Planejamento
Estratégico e Produto E – Relatório dos Programas, Projetos e Ações do Plano Municipal de
Saneamento Básico dos seguintes municípios Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos,
Parazinho, Pedra Grande, Pedra Preta, Pureza e São Vicente.
As atividades desenvolvidas para a construção desses Produtos consistiram em
pesquisa bibliográfica em diversas fontes de dados, pesquisa e análise documental e análise
técnica das informações coletadas durante as visitas técnicas realizadas aos municípios para a
elaboração do Produto C (Diagnóstico Técnico-Participativo).
A apresentação dessas ações, em forma de relatório, busca subsidiar as tomadas de
decisões das decisões das instituições e pessoas envolvidas, possibilitando-os ter acesso a todas
as dimensões do Plano Municipal de Saneamento Básico, sendo um instrumento de gestão e
fortalecimento das relações Intersetoriais entre as organizações.
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2.

ATIVIDADES

2.1. ATIVIDADES

RELACIONADAS

AO

PMSB

DO

MUNICÍPIO

BENTO

FERNANDES
No mês de julho do ano 2020, foram realizadas atividades referentes a primeira versão
do Produto D – Relatório da Perspectiva e Planejamento Estratégico.
Ainda no mês de julho, foram realizadas atividades da primeira versão do Produto E –
Relatório dos Programas, Projetos e Ações.
2.2. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO CERRO CORÁ
No mês de julho do ano 2020, foram realizadas atividades referentes a primeira versão
do Produto D – Relatório da Perspectiva e Planejamento Estratégico.
Ainda no mês de julho, foram realizadas atividades da primeira versão do Produto E –
Relatório dos Programas, Projetos e Ações.
2.3. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO LAGOA DE
VELHOS
No mês de julho do ano 2020, foram realizadas atividades referentes a primeira versão
do Produto D – Relatório da Perspectiva e Planejamento Estratégico.
Ainda no mês de julho, foram realizadas atividades da primeira versão do Produto E –
Relatório dos Programas, Projetos e Ações.
2.4. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PARAZINHO
No mês de julho do ano 2020, foram realizadas atividades referentes a primeira versão
do Produto D – Relatório da Perspectiva e Planejamento Estratégico.
Ainda no mês de julho, foram realizadas atividades da primeira versão do Produto E –
Relatório dos Programas, Projetos e Ações.
2.5. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA GRANDE
No mês de julho do ano 2020, foram realizadas atividades referentes a primeira versão
do Produto D – Relatório da Perspectiva e Planejamento Estratégico.
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Ainda no mês de julho, foram realizadas atividades da primeira versão do Produto E –
Relatório dos Programas, Projetos e Ações.
2.6. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA PRETA
No mês de julho do ano 2020, foram realizadas atividades referentes a primeira versão
do Produto D – Relatório da Perspectiva e Planejamento Estratégico.
Ainda no mês de julho, foram realizadas atividades da primeira versão do Produto E –
Relatório dos Programas, Projetos e Ações.
2.7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PUREZA
No mês de julho do ano 2020, foram realizadas atividades referentes a primeira versão
do Produto D – Relatório da Perspectiva e Planejamento Estratégico.
Ainda no mês de julho, foram realizadas atividades da primeira versão do Produto E –
Relatório dos Programas, Projetos e Ações.
2.8. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO
No mês de julho de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este projeto.
2.9. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO VICENTE
No mês de julho do ano 2020, foram realizadas atividades referentes a primeira versão
do Produto D – Relatório da Perspectiva e Planejamento Estratégico.
Ainda no mês de julho, foram realizadas atividades da primeira versão do Produto E –
Relatório dos Programas, Projetos e Ações.
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RELATÓRIO MENSAL – AGOSTO

1.

APRESENTAÇÃO
O presente relatório simplificado (Produto J) faz parte dos procedimentos para

avaliação da execução do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e tem por objetivo
descrever as atividades realizadas no mês de agosto de 2020, referentes à elaboração do PMSB
dos municípios de Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra Grande,
Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e São Vicente, situados no Rio Grande do Norte,
sendo uma das etapas exigidas pelo Termo de Referência da FUNASA.
A elaboração do PMSB está sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal,
processando-se através do COPIRN, com atividades técnicas realizadas com a empresa
Inovação Civil Brasileira (INCIBRA), contratada pelo COPIRN, e tem por finalidade atender
ao convênio estabelecido entre a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e o COPIRN,
conforme o Termo de Referência (TR).
Buscando a qualidade na elaboração do PMSB, durante o mês de agosto foram
realizadas atividades para a construção do Produto D – Relatório da Perspectiva e Planejamento
Estratégico do Plano Municipal de Saneamento Básico dos seguintes municípios Bento
Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra Grande, Pedra Preta, Pureza e São
Vicente. Nos municípios Cerro Corá, Pedra Grande, Pedra Preta, Pureza e São Vicente de foram
desenvolvidas atividades referentes ao Produto E – Relatório dos Programas, Projetos e Ações.
As atividades desenvolvidas para a construção desses Produtos consistiram em
pesquisa bibliográfica em diversas fontes de dados, pesquisa e análise documental e análise
técnica das informações coletadas durante as visitas técnicas realizadas aos municípios para a
elaboração do Produto C (Diagnóstico Técnico-Participativo).
A apresentação dessas ações, em forma de relatório, busca subsidiar as tomadas de
decisões das decisões das instituições e pessoas envolvidas, possibilitando-os ter acesso a todas
as dimensões do Plano Municipal de Saneamento Básico, sendo um instrumento de gestão e
fortalecimento das relações Intersetoriais entre as organizações.
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2.

ATIVIDADES

2.1. ATIVIDADES

RELACIONADAS

AO

PMSB

DO

MUNICÍPIO

BENTO

FERNANDES
No mês de agosto do ano 2020, foram realizadas atividades e entrega da primeira
versão do Produto D – Relatório da Perspectiva e Planejamento Estratégico.
2.2. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO CERRO CORÁ
No mês de agosto do ano 2020, foram realizadas atividades e entrega da primeira
versão do Produto D – Relatório da Perspectiva e Planejamento Estratégico.
Ainda no mês de agosto, foram realizadas atividades e entrega da primeira versão do
Produto E – Plano de Execução.
2.3. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO LAGOA DE
VELHOS
No mês de agosto do ano 2020, foram realizadas atividades e entrega da primeira
versão do Produto D – Relatório da Perspectiva e Planejamento Estratégico.
2.4. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PARAZINHO
No mês de agosto do ano 2020, foram realizadas atividades e entrega da primeira
versão do Produto D – Relatório da Perspectiva e Planejamento Estratégico.
2.5. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA GRANDE
No mês de agosto do ano 2020, foram realizadas atividades e entrega da primeira
versão do Produto D – Relatório da Perspectiva e Planejamento Estratégico.
Também foram desenvolvidas atividades e entrega da primeira versão do Produto E –
Relatório dos Programas, Projetos e Ações.
2.6. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA PRETA
No mês de agosto do ano 2020, foram realizadas atividades e entrega da primeira
versão do Produto D – Relatório da Perspectiva e Planejamento Estratégico.
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Também foram desenvolvidas atividades e entrega da primeira versão do Produto E –
Relatório dos Programas, Projetos e Ações.
2.7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PUREZA
No mês de agosto do ano 2020, foram realizadas atividades e entrega da primeira
versão do Produto D – Relatório da Perspectiva e Planejamento Estratégico.
Também foram desenvolvidas atividades e entrega da primeira versão do Produto E –
Relatório dos Programas, Projetos e Ações.
2.8. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO
No mês de agosto de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este projeto.
2.9. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO VICENTE
No mês de agosto do ano 2020, foram realizadas atividades e entrega da primeira
versão do Produto D – Relatório da Perspectiva e Planejamento Estratégico.
Também foram desenvolvidas atividades e entrega da primeira versão do Produto E –
Relatório dos Programas, Projetos e Ações.

6

RELATÓRIO MENSAL – AGOSTO

3.

REFERÊNCIAS

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA. Termo de Referência para elaboração de
planos municipais de saneamento básico: procedimentos relativos aos convênios de cooperação
técnica
e
financeira
da
FUNASA.
Disponível
em
<
http://www.funasa.gov.br/documents/20182/33144/2b_TR_PMSB_V2012.pdf/2c7aacad5932-42cd-99d3-73c56788d730> Acesso em: 03 de jan. 2020.

7

ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE
SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) DOS MUNICÍPIOS BENTO
FERNANDES, CERRO CORÁ, LAGOA DE VELHOS,
PARAZINHO, PEDRA GRANDE, PEDRA PRETA, PUREZA,
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO E SÃO VICENTE

RELATÓRIO DO MÊS DE SETEMBRO 2020

NATAL/RN
SETEMBRO/2020

RELATÓRIO MENSAL – SETEMBRO

RELATÓRIO MENSAL DO PMSB

Relatório simplificado do mês de setembro das atividades
realizadas para o desenvolvimento dos Planos Municipais de
Saneamento Básico (PMSB) dos municípios de Bento
Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra
Grande, Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e São
Vicente.

NATAL/RN
SETEMBRO/2020

2

RELATÓRIO MENSAL – SETEMBRO

SUMÁRIO
1.

APRESENTAÇÃO ............................................................................................. 4

2.

ATIVIDADES ..................................................................................................... 5

2.1.

ATIVIDADES

RELACIONADAS

AO

PMSB

DO

MUNICÍPIO

BENTO

FERNANDES ............................................................................................................................. 5
2.2.

ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO CERRO CORÁ ........ 5

2.3.

ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO LAGOA DE VELHOS
5

2.4.

ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PARAZINHO .......... 5

2.5.

ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA GRANDE .. 5

2.6.

ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA PRETA ...... 5

2.7.

ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PUREZA ................. 6

2.8.

ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DO

GOSTOSO 6
2.9.
3.

ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO VICENTE ....... 6
REFERÊNCIAS.................................................................................................. 7

3

RELATÓRIO MENSAL – SETEMBRO

1.

APRESENTAÇÃO
O presente relatório simplificado (Produto J) faz parte dos procedimentos para

avaliação da execução do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e tem por objetivo
descrever as atividades realizadas no mês de setembro de 2020, referentes à elaboração do
PMSB dos municípios de Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra
Grande, Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e São Vicente, situados no Rio Grande do
Norte, sendo uma das etapas exigidas pelo Termo de Referência da FUNASA.
A elaboração do PMSB está sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal,
processando-se através do COPIRN, com atividades técnicas realizadas com a empresa
Inovação Civil Brasileira (INCIBRA), contratada pelo COPIRN, e tem por finalidade atender
ao convênio estabelecido entre a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e o COPIRN,
conforme o Termo de Referência (TR).
Buscando a qualidade na elaboração do PMSB, durante o mês de setembro foram
realizadas atividades para a construção e entrega do Produto E – Relatório dos Programas,
Projetos e Ações do Plano Municipal de Saneamento Básico dos municípios de Bento
Fernandes, Lagoa de Velhos e Parazinho, juntamente com as cópias da primeira versão já
entregue do E dos demais municípios. Para o município de Bento Fernandes foi entregue a
revisão 01 do Produto C – Diagnóstico Técnico Participativo com correções para atender o
Parecer Nº 12/2020/NICT-RN/SUEST-RN. E realizadas atividades referentes a primeira versão
do Produto F – Plano de Execução do município de Cerro Corá. Também foram elaborados os
relatórios mensais simplificados (Produto J) de julho a dezembro de 2019, e de janeiro a
setembro de 2020.
As atividades desenvolvidas para a construção do Produto E consistiram em pesquisa
bibliográfica em diversas fontes de dados, pesquisa e análise documental e análise técnica do
Produto D – Relatório da Perspectiva e Planejamento Estratégico.
A apresentação dessas ações, em forma de relatório, busca subsidiar as tomadas de
decisões das decisões das instituições e pessoas envolvidas, possibilitando-os ter acesso a todas
as dimensões do Plano Municipal de Saneamento Básico, sendo um instrumento de gestão e
fortalecimento das relações Intersetoriais entre as organizações.
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2.

ATIVIDADES

2.1. ATIVIDADES

RELACIONADAS

AO

PMSB

DO

MUNICÍPIO

BENTO

FERNANDES
No mês de setembro de 2020, foram realizadas atividades referentes a primeira versão
do Produto E – Relatório dos Programas, Projetos e Ações e entregue a revisão 01 do Produto
C – Diagnóstico Técnico Participativo com correções para atender o Parecer Nº 12/2020/NICTRN/SUEST-RN.
Também foram desenvolvidas atividades e entrega da primeira versão do Produto E –
Relatório dos Programas, Projetos e Ações.
2.2. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO CERRO CORÁ
No mês de setembro de 2020, foram realizadas atividades referentes a primeira versão
do Produto F – Plano de Execução.
2.3. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO LAGOA DE
VELHOS
No mês de setembro de 2020, foram realizadas atividades e entrega da primeira versão
do Produto E – Relatório dos Programas, Projetos e Ações.
2.4. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PARAZINHO
No mês de setembro de 2020, foram realizadas atividades e entrega da referentes a
primeira versão do Produto E – Relatório dos Programas, Projetos e Ações.
2.5. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA GRANDE
No mês de setembro de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.6. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA PRETA
No mês de setembro de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
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2.7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PUREZA
No mês de setembro de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.8. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO
No mês de setembro de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.9. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO VICENTE
No mês de setembro de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
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3.

REFERÊNCIAS

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA. Termo de Referência para elaboração de
planos municipais de saneamento básico: procedimentos relativos aos convênios de cooperação
técnica
e
financeira
da
FUNASA.
Disponível
em
<
http://www.funasa.gov.br/documents/20182/33144/2b_TR_PMSB_V2012.pdf/2c7aacad5932-42cd-99d3-73c56788d730> Acesso em: 03 de jan. 2020.

7

ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE
SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) DOS MUNICÍPIOS BENTO
FERNANDES, CERRO CORÁ, LAGOA DE VELHOS,
PARAZINHO, PEDRA GRANDE, PEDRA PRETA, PUREZA,
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO E SÃO VICENTE

RELATÓRIO DO MÊS DE OUTUBRO 2020

NATAL/RN
MARÇO/2021

RELATÓRIO MENSAL – OUTUBRO

RELATÓRIO MENSAL DO PMSB

Relatório simplificado do mês de outubro das atividades
realizadas para o desenvolvimento dos Planos Municipais de
Saneamento Básico (PMSB) dos municípios de Bento
Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra
Grande, Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e São
Vicente.

NATAL/RN
MARÇO/2021

2

RELATÓRIO MENSAL – OUTUBRO

SUMÁRIO
1.

APRESENTAÇÃO ................................................................................................. 4

2.

ATIVIDADES......................................................................................................... 5

2.1.

ATIVIDADES

RELACIONADAS

AO

PMSB

DO

MUNICÍPIO

BENTO

FERNANDES ........................................................................................................................ 5
2.2.

ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO CERRO CORÁ ....... 5

2.3.

ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO LAGOA DE VELHOS
5

2.4.

ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PARAZINHO ......... 5

2.5.

ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA GRANDE .. 5

2.6.

ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA PRETA ...... 6

2.7.

ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PUREZA................. 6

2.8.

ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DO

GOSTOSO 6
2.9.
3.

ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO VICENTE....... 6
REFERÊNCIAS ..................................................................................................... 7

3

RELATÓRIO MENSAL – OUTUBRO

1.

APRESENTAÇÃO
O presente relatório simplificado (Produto J) faz parte dos procedimentos para

avaliação da execução do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e tem por objetivo
descrever as atividades realizadas no mês de outubro de 2020, referentes à elaboração do PMSB
dos municípios de Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra Grande,
Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e São Vicente, situados no Rio Grande do Norte,
sendo uma das etapas exigidas pelo Termo de Referência da FUNASA.
A elaboração do PMSB está sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal,
processando-se através do COPIRN, com atividades técnicas realizadas com a empresa
Inovação Civil Brasileira (INCIBRA), contratada pelo COPIRN, e tem por finalidade atender
ao convênio estabelecido entre a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e o COPIRN,
conforme o Termo de Referência (TR).
Buscando a qualidade na elaboração do PMSB, durante o mês de outubro foram
realizadas atividades voltadas à construção da primeira versão do Produto F – Plano de
Execução do município de Cerro Corá. Além disso, foram enviados os produtos D – Prospectiva
e Planejamento e E – Programas, Projetos e Ações e Produto F ao Município de São Miguel do
Gostoso, assim como os Produtos D e E ao Município de São Vicente.
Ainda no mês de outubro, via plataforma online “Teams”, reuniram-se os Comitês de
Coordenação do Plano Municipal de Saneamento Básico dos municípios de Cerro Corá e São
Miguel do Gostoso, representantes das Prefeituras e demais convidados, com objetivo de
apresentar os produtos D, E, e F.
A apresentação dessas ações, em forma de relatório, busca subsidiar as tomadas de
decisões das decisões das instituições e pessoas envolvidas, possibilitando-os ter acesso a todas
as dimensões do Plano Municipal de Saneamento Básico, sendo um instrumento de gestão e
fortalecimento das relações Intersetoriais entre as organizações.
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2.

ATIVIDADES

2.1. ATIVIDADES

RELACIONADAS

AO

PMSB

DO MUNICÍPIO

BENTO

FERNANDES
No mês de outubro de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.2. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO CERRO CORÁ
No mês de outubro de 2020, foram realizadas atividades referentes a primeira versão
do Produto F – Plano de Execução.
Ao vigésimo sétimo dia do mês de outubro do ano de 2020, às 09 horas, via plataforma
online “Teams”, reuniu-se o Comitê de Coordenação do Plano Municipal de Saneamento
Básico do município de Cerro Corá, bem como representantes da Prefeitura Municipal e demais
convidados, com objetivo de apresentar os produtos D – Prospectiva e Planejamento, E –
Programas, Projetos e Ações, e F – Plano de Execução. Estavam presentes: Ana Tereza
(FUNASA), Djalma Mariz Medeiros (INCIBRA), Cândida Santos (INCIBRA), Maynara
Rocha (INCIBRA), Clécio de Albuquerque (INCIBRA), Maria das Graças de Medeiros
Oliveira (Prefeita Municipal de Cerro Corá), Francisco Alves da Costa Sobrinho (COPIRN) e
demais participantes.
2.3. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO LAGOA DE
VELHOS
No mês de outubro de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.4. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PARAZINHO
No mês de outubro de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.5. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA GRANDE
No mês de outubro de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
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2.6. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA PRETA
No mês de outubro de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PUREZA
No mês de outubro de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.8. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO
Ao vigésimo sexto dia do mês de outubro do ano de 2020, às 09 horas, via plataforma
online “Teams”, reuniu-se o Comitê de Coordenação do Plano Municipal de Saneamento
Básico do município de São Miguel do Gostoso, bem como representantes da Prefeitura
Municipal e demais convidados, com objetivo de apresentar os produtos D – Prospectiva e
Planejamento, E – Programas, Projetos e Ações, e F – Plano de Execução. Estavam presentes
as seguintes pessoas: Ana Tereza (FUNASA), Djalma Mariz Medeiros (Coordenador do
Comitê Executivo), Cândida Santos (INCIBRA), Maynara Rocha (INCIBRA), Fhelipe
Assunção (INCIBRA), Francisco Alves da Costa Sobrinho (COPIRN) e demais participantes.
Na mesma data da reunião, foram enviados os produtos D, E, e F, em meio físico e
digital, à Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso.
2.9. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO VICENTE
Em 28 de outubro, foram enviados os produtos D e E, em meio físico e digital, à
Prefeitura Municipal de São Vicente.
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3.

REFERÊNCIAS

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA. Termo de Referência para elaboração de
planos municipais de saneamento básico: procedimentos relativos aos convênios de cooperação
técnica
e
financeira
da
FUNASA.
Disponível
em
<
http://www.funasa.gov.br/documents/20182/33144/2b_TR_PMSB_V2012.pdf/2c7aacad5932-42cd-99d3-73c56788d730>.
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RELATÓRIO MENSAL – NOVEMBRO

1.

APRESENTAÇÃO
O presente relatório simplificado (Produto J) faz parte dos procedimentos para

avaliação da execução do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e tem por objetivo
descrever as atividades realizadas no mês de novembro de 2020, referentes à elaboração do
PMSB dos municípios de Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra
Grande, Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e São Vicente, situados no Rio Grande do
Norte, sendo uma das etapas exigidas pelo Termo de Referência da FUNASA.
A elaboração do PMSB está sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal,
processando-se através do COPIRN, com atividades técnicas realizadas com a empresa
Inovação Civil Brasileira (INCIBRA), contratada pelo COPIRN, e tem por finalidade atender
ao convênio estabelecido entre a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e o COPIRN,
conforme o Termo de Referência (TR).
Buscando a qualidade na elaboração do PMSB, durante o mês de novembro foram
realizadas atividades voltadas à construção da primeira versão do Produto F – Plano de
Execução dos municípios de Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra
Grande, Pedra Preta, Pureza e São Vicente.
A apresentação dessas ações, em forma de relatório, busca subsidiar as tomadas de
decisões das decisões das instituições e pessoas envolvidas, possibilitando-os ter acesso a todas
as dimensões do Plano Municipal de Saneamento Básico, sendo um instrumento de gestão e
fortalecimento das relações Intersetoriais entre as organizações.
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2.

ATIVIDADES

2.1. ATIVIDADES

RELACIONADAS

AO

PMSB

DO MUNICÍPIO

BENTO

FERNANDES
No mês de novembro de 2020, foram realizadas atividades referentes a primeira
versão do Produto F – Plano de Execução.
2.2. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO CERRO CORÁ
No mês de novembro de 2020, foram realizadas atividades referentes a primeira
versão do Produto F – Plano de Execução.
2.3. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO LAGOA DE
VELHOS
No mês de novembro de 2020, foram realizadas atividades referentes a primeira
versão do Produto F – Plano de Execução.
2.4. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PARAZINHO
No mês de novembro de 2020, foram realizadas atividades referentes a primeira
versão do Produto F – Plano de Execução.
2.5. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA GRANDE
No mês de novembro de 2020, foram realizadas atividades referentes a primeira
versão do Produto F – Plano de Execução.
2.6. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA PRETA
No mês de novembro de 2020, foram realizadas atividades referentes a primeira
versão do Produto F – Plano de Execução.
2.7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PUREZA
No mês de novembro de 2020, foram realizadas atividades referentes a primeira
versão do Produto F – Plano de Execução.
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2.8. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO
No mês de outubro de 2020, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.9. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO VICENTE
No mês de novembro de 2020, foram realizadas atividades referentes a primeira
versão do Produto F – Plano de Execução.
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3.

REFERÊNCIAS

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA. Termo de Referência para elaboração de
planos municipais de saneamento básico: procedimentos relativos aos convênios de cooperação
técnica
e
financeira
da
FUNASA.
Disponível
em
<
http://www.funasa.gov.br/documents/20182/33144/2b_TR_PMSB_V2012.pdf/2c7aacad5932-42cd-99d3-73c56788d730>.
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RELATÓRIO MENSAL – DEZEMBRO

1.

APRESENTAÇÃO
O presente relatório simplificado (Produto J) faz parte dos procedimentos para

avaliação da execução do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e tem por objetivo
descrever as atividades realizadas no mês de dezembro de 2020, referentes à elaboração do
PMSB dos municípios de Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra
Grande, Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e São Vicente, situados no Rio Grande do
Norte, sendo uma das etapas exigidas pelo Termo de Referência da FUNASA.
A elaboração do PMSB está sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal,
processando-se através do COPIRN, com atividades técnicas realizadas com a empresa
Inovação Civil Brasileira (INCIBRA), contratada pelo COPIRN, e tem por finalidade atender
ao convênio estabelecido entre a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e o COPIRN,
conforme o Termo de Referência (TR).
Buscando a qualidade na elaboração do PMSB, durante o mês de dezembro foram
realizadas atividades voltadas à elaboração e entrega da primeira versão do Produto F – Plano
de Execução dos municípios de Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos, Parazinho,
Pedra Grande, Pedra Preta, Pureza e São Vicente. Assim como, foi entregue o Produto F de São
Miguel do Gostoso.
Ainda no mês de dezembro, via plataforma online “Teams”, reuniram-se os Comitês
de Coordenação do Plano Municipal de Saneamento Básico dos municípios de São Vicente,
Pedra Preta, Pedra Grande, Parazinho, Lagoa de Velhos e Bento Fernandes, representantes das
Prefeituras Municipais e demais convidados, com objetivo de apresentar os produtos D Prospectiva e Planejamento, E – Programas, Projetos e Ações, e F – Plano de Execução.
Ressalta-se que a reunião para a apresentação desses produtos no município de Parazinho
ocorreu de forma presencial, além de via plataforma.
A apresentação dessas ações, em forma de relatório, busca subsidiar as tomadas de
decisões das decisões das instituições e pessoas envolvidas, possibilitando-os ter acesso a todas
as dimensões do Plano Municipal de Saneamento Básico, sendo um instrumento de gestão e
fortalecimento das relações Intersetoriais entre as organizações.
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2.

ATIVIDADES

2.1. ATIVIDADES

RELACIONADAS

AO

PMSB

DO MUNICÍPIO

BENTO

FERNANDES
No mês de dezembro de 2020, foram realizadas atividades referentes a elaboração e
entrega da primeira versão do Produto F – Plano de Execução.
Ao oitavo dia do mês de dezembro do ano de 2020, às 09 horas, via plataforma online
“Teams”, reuniu-se o Comitê de Coordenação do Plano Municipal de Saneamento Básico do
município de Bento Fernandes, bem como representantes da Prefeitura Municipal e demais
convidados, com objetivo de apresentar os produtos D – Prospectiva e Planejamento, E –
Programas, Projetos e Ações, e F – Plano de Execução. Estavam presentes na reunião: Ana
Tereza (FUNASA), Cândida Santos (INCIBRA), Cynthia Araújo (INCIBRA), Fhelipe
Assunção (INCIBRA), Francisco Alves da Costa Sobrinho (COPIRN), Paulo Marques de
Oliveira Júnior (Prefeito Municipal), Marcos Câmara (Vice-Prefeito) e demais participantes.
2.2. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO CERRO CORÁ
No mês de dezembro de 2020, foram realizadas atividades referentes a elaboração e
entrega da primeira versão do Produto F – Plano de Execução.
2.3. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO LAGOA DE
VELHOS
No mês de dezembro de 2020, foram realizadas atividades referentes a elaboração e
entrega da primeira versão do Produto F – Plano de Execução.
Ao nono dia do mês de dezembro do ano de 2020, às 09 horas, via plataforma online
“Teams”, reuniu-se o Comitê de Coordenação do Plano Municipal de Saneamento Básico do
município de Lagoa de Velhos, bem como representantes da Prefeitura Municipal e demais
convidados, com objetivo de apresentar os produtos D – Prospectiva e Planejamento, E –
Programas, Projetos e Ações, e F – Plano de Execução. Estavam presentes: Ana Tereza
(FUNASA), Cândida Santos (INCIBRA), Cynthia Araújo (INCIBRA), Fhelipe Assunção
(INCIBRA), Francisco Alves da Costa Sobrinho (COPIRN), Sonyara de Souza Ribeiro
(prefeita), José Nildo Galdino (vice-prefeito), Juliana (secretária de saúde), Cilene Araújo
(representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais) e demais participantes.
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2.4. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PARAZINHO
No mês de dezembro de 2020, foram realizadas atividades referentes a elaboração e
entrega da primeira versão do Produto F – Plano de Execução.
Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de 2020, às 09 horas, na Câmara
Municipal de Parazinho/RN, mas também via online por meio da plataforma online “Teams”,
reuniram-se o Comitê de Coordenação do Plano Municipal de Saneamento Básico do município
de Parazinho, representantes da Prefeitura Municipal e demais convidados, com objetivo de
apresentar os produtos D – Prospectiva e Planejamento, E – Programas, Projetos e Ações, e F
– Plano de Execução. Estavam presentes: Ana Tereza (FUNASA), Cândida Santos (INCIBRA),
Fhelipe Assunção (INCIBRA), Rodrigo Henrique Zacarias de Souza (INCIBRA), Francisco
Alves da Costa Sobrinho (COPIRN), Sylbênia Alvez (Secretária de Meio Ambiente) e demais
participantes.
2.5. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA GRANDE
No mês de dezembro de 2020, foram realizadas atividades referentes a elaboração e
entrega da primeira versão do Produto F – Plano de Execução.
Ao quarto dia do mês de dezembro do ano de 2020, às 09 horas, via plataforma online
“Teams”, reuniu-se o Comitê de Coordenação do Plano Municipal de Saneamento Básico do
município de Pedra Grande, bem como representantes da Prefeitura Municipal e demais
convidados, com objetivo de apresentar os produtos D – Prospectiva e Planejamento, E –
Programas, Projetos e Ações, e F – Plano de Execução. Estavam presentes: Ana Tereza
(FUNASA), Cândida Santos (INCIBRA), Cynthia Araújo (INCIBRA), Fhelipe Assunção
(INCIBRA), Francisco Alves da Costa Sobrinho (COPIRN), Airton Lopes (Secretário de
Administração da Prefeitura Municipal de Pedra Grande), Naldo Ferreira (Prefeitura
Municipal), Josimary Costa Texeira (Secretaria de Saúde) e demais participantes.
2.6. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA PRETA
No mês de dezembro de 2020, foram realizadas atividades referentes a elaboração e
entrega da primeira versão do Produto F – Plano de Execução.
Ao segundo dia do mês de dezembro do ano de 2020, às 09 horas, via plataforma
online “Teams”, reuniu-se o Comitê de Coordenação do Plano Municipal de Saneamento
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Básico do município de Pedra Preta, bem como representantes da Prefeitura Municipal e demais
convidados, com objetivo de apresentar os produtos D – Prospectiva e Planejamento, E –
Programas, Projetos e Ações, e F – Plano de Execução. Estavam presentes as seguintes pessoas:
Ana Tereza (FUNASA), Cândida Santos (INCIBRA), Fhelipe Assunção (INCIBRA),
Francisco Alves da Costa Sobrinho (COPIRN), Josenildo (Representante da Prefeitura
Municipal) e demais participantes.
2.7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PUREZA
No mês de dezembro de 2020, foram realizadas atividades referentes a elaboração e
entrega da primeira versão do Produto F – Plano de Execução.
2.8. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO
No mês de dezembro de 2020, foi entregue a primeira versão do Produto F – Plano
de Execução.
2.9. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO VICENTE
No mês de dezembro de 2020, foram realizadas atividades referentes a elaboração e
entrega da primeira versão do Produto F – Plano de Execução.
Ao terceiro dia do mês de dezembro do ano de 2020, às 09 horas, via plataforma online
“Teams”, reuniram-se o Comitê de Coordenação do Plano Municipal de Saneamento Básico do
município de São Vicente, representantes da Prefeitura Municipal e demais convidados, com
objetivo de apresentar os produtos D – Prospectiva e Planejamento, E – Programas, Projetos e
Ações, e F – Plano de Execução. Estavam presentes as seguintes pessoas: Ana Tereza
(FUNASA), Cândida Santos (INCIBRA), Cynthia Araújo (INCIBRA), Fhelipe Assunção
(INCIBRA), Francisco Alves da Costa Sobrinho (COPIRN), Iracema Pereira (Prefeita
Municipal de São Vicente), Raimundo Nonato (Vereador) e dentre outros participantes.
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3.

REFERÊNCIAS

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA. Termo de Referência para elaboração de
planos municipais de saneamento básico: procedimentos relativos aos convênios de cooperação
técnica
e
financeira
da
FUNASA.
Disponível
em
<
http://www.funasa.gov.br/documents/20182/33144/2b_TR_PMSB_V2012.pdf/2c7aacad5932-42cd-99d3-73c56788d730>.
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1.

APRESENTAÇÃO
O presente relatório simplificado (Produto J) faz parte dos procedimentos para

avaliação da execução do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e tem por objetivo
descrever as atividades realizadas no mês de janeiro de 2021, referentes à elaboração do PMSB
dos municípios de Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra Grande,
Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e São Vicente, situados no Rio Grande do Norte,
sendo uma das etapas exigidas pelo Termo de Referência da FUNASA.
A elaboração do PMSB está sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal,
processando-se através do COPIRN, com atividades técnicas realizadas com a empresa
Inovação Civil Brasileira (INCIBRA), contratada pelo COPIRN, e tem por finalidade atender
ao convênio estabelecido entre a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e o COPIRN,
conforme o Termo de Referência (TR).
Buscando a qualidade na elaboração do PMSB, durante o mês de janeiro não foram
realizadas atividades para a construção do Plano Municipal de Saneamento Básico dos
seguintes municípios Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra Grande,
Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e São Vicente.
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2.

ATIVIDADES

2.1. ATIVIDADES

RELACIONADAS

AO

PMSB

DO MUNICÍPIO

BENTO

FERNANDES
No mês de janeiro de 2021, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.2. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO CERRO CORÁ
No mês de janeiro de 2021, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.3. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO LAGOA DE
VELHOS
No mês de janeiro de 2021, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.4. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PARAZINHO
No mês de janeiro de 2021, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.5. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA GRANDE
No mês de janeiro de 2021, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.6. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA PRETA
No mês de janeiro de 2021, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PUREZA
No mês de janeiro de 2021, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
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2.8. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO
No mês de janeiro de 2021, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.9. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO VICENTE
No mês de janeiro de 2021, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
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3.

REFERÊNCIAS

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA. Termo de Referência para elaboração de
planos municipais de saneamento básico: procedimentos relativos aos convênios de cooperação
técnica
e
financeira
da
FUNASA.
Disponível
em
<
http://www.funasa.gov.br/documents/20182/33144/2b_TR_PMSB_V2012.pdf/2c7aacad5932-42cd-99d3-73c56788d730>.
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RELATÓRIO MENSAL – FEVEREIRO

1.

APRESENTAÇÃO
O presente relatório simplificado (Produto J) faz parte dos procedimentos para

avaliação da execução do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e tem por objetivo
descrever as atividades realizadas no mês de fevereiro de 2021, referentes à elaboração do
PMSB dos municípios de Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra
Grande, Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e São Vicente, situados no Rio Grande do
Norte, sendo uma das etapas exigidas pelo Termo de Referência da FUNASA.
A elaboração do PMSB está sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal,
processando-se através do COPIRN, com atividades técnicas realizadas com a empresa
Inovação Civil Brasileira (INCIBRA), contratada pelo COPIRN, e tem por finalidade atender
ao convênio estabelecido entre a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e o COPIRN,
conforme o Termo de Referência (TR).
Buscando a qualidade na elaboração do PMSB, durante o mês de fevereiro não foram
realizadas atividades para a construção do Plano Municipal de Saneamento Básico dos
seguintes municípios Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra Grande,
Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e São Vicente.

4

RELATÓRIO MENSAL – FEVEREIRO

2.

ATIVIDADES

2.1. ATIVIDADES

RELACIONADAS

AO

PMSB

DO MUNICÍPIO

BENTO

FERNANDES
No mês de fevereiro de 2021, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.2. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO CERRO CORÁ
No mês de fevereiro de 2021, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.3. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO LAGOA DE
VELHOS
No mês de fevereiro de 2021, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.4. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PARAZINHO
No mês de fevereiro de 2021, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.5. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA GRANDE
No mês de fevereiro de 2021, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.6. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA PRETA
No mês de fevereiro de 2021, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PUREZA
No mês de fevereiro de 2021, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.

5

RELATÓRIO MENSAL – FEVEREIRO

2.8. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO
No mês de fevereiro de 2021, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
2.9. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO VICENTE
No mês de fevereiro de 2021, não foram desenvolvidas atividades relativas a este
projeto.
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3.

REFERÊNCIAS

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA. Termo de Referência para elaboração de
planos municipais de saneamento básico: procedimentos relativos aos convênios de cooperação
técnica
e
financeira
da
FUNASA.
Disponível
em
<
http://www.funasa.gov.br/documents/20182/33144/2b_TR_PMSB_V2012.pdf/2c7aacad5932-42cd-99d3-73c56788d730>.
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RELATÓRIO MENSAL – MARÇO

1.

APRESENTAÇÃO
O presente relatório simplificado (Produto J) faz parte dos procedimentos para

avaliação da execução do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e tem por objetivo
descrever as atividades realizadas no mês de março de 2021, referentes à elaboração do PMSB
dos municípios de Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra Grande,
Pedra Preta, Pureza, São Miguel do Gostoso e São Vicente, situados no Rio Grande do Norte,
sendo uma das etapas exigidas pelo Termo de Referência da FUNASA.
A elaboração do PMSB está sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal,
processando-se através do COPIRN, com atividades técnicas realizadas com a empresa
Inovação Civil Brasileira (INCIBRA), contratada pelo COPIRN, e tem por finalidade atender
ao convênio estabelecido entre a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e o COPIRN,
conforme o Termo de Referência (TR).
Buscando a qualidade na elaboração do PMSB, durante o mês de março foram
realizadas atividades referentes a elaboração e entrega do Produto G – Minuta de Projeto de Lei
do Plano Municipal de Saneamento Básico e Projeto de Lei da Política Municipal de
Saneamento Básico (para aprovação e publicação), Produto J – Relatório Mensal Simplificado
e Produto K – Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico dos municípios de
Bento Fernandes, Cerro Corá, Lagoa de Velhos, Parazinho, Pedra Grande, Pedra Preta, Pureza,
São Miguel do Gostoso e São Vicente.
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2.

ATIVIDADES

2.1. ATIVIDADES

RELACIONADAS

AO

PMSB

DO MUNICÍPIO

BENTO

FERNANDES
No mês de março de 2021, foram realizadas atividades referentes a elaboração e
entrega do Produto G – Minuta de Projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico e
Projeto de Lei da Política Municipal de Saneamento Básico (para aprovação e publicação), dos
Relatórios Mensais Simplificados (Produto J) de outubro a março de 2021, e Produto K –
Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico.
2.2. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO CERRO CORÁ
No mês de março de 2021, foram realizadas atividades referentes a elaboração e
entrega do Produto G – Minuta de Projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico e
Projeto de Lei da Política Municipal de Saneamento Básico (para aprovação e publicação), dos
Relatórios Mensais Simplificados (Produto J) de outubro a março de 2021, e Produto K –
Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico.
2.3. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO LAGOA DE
VELHOS
No mês de março de 2021, foram realizadas atividades referentes a elaboração e
entrega do Produto G – Minuta de Projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico e
Projeto de Lei da Política Municipal de Saneamento Básico (para aprovação e publicação), dos
Relatórios Mensais Simplificados (Produto J) de outubro a março de 2021, e Produto K –
Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico.
2.4. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PARAZINHO
No mês de março de 2021, foram realizadas atividades referentes a elaboração e
entrega do Produto G – Minuta de Projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico e
Projeto de Lei da Política Municipal de Saneamento Básico (para aprovação e publicação), dos
Relatórios Mensais Simplificados (Produto J) de outubro a março de 2021, e Produto K –
Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico.
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2.5. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA GRANDE
No mês de março de 2021, foram realizadas atividades referentes a elaboração e
entrega do Produto G – Minuta de Projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico e
Projeto de Lei da Política Municipal de Saneamento Básico (para aprovação e publicação), dos
Relatórios Mensais Simplificados (Produto J) de outubro a março de 2021, e Produto K –
Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico.
2.6. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PEDRA PRETA
No mês de março de 2021, foram realizadas atividades referentes a elaboração e
entrega do Produto G – Minuta de Projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico e
Projeto de Lei da Política Municipal de Saneamento Básico (para aprovação e publicação), dos
Relatórios Mensais Simplificados (Produto J) de outubro a março de 2021, e Produto K –
Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico.
2.7. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO PUREZA
No mês de março de 2021, foram realizadas atividades referentes a elaboração e
entrega do Produto G – Minuta de Projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico e
Projeto de Lei da Política Municipal de Saneamento Básico (para aprovação e publicação), dos
Relatórios Mensais Simplificados (Produto J) de outubro a março de 2021, e Produto K –
Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico.
2.8. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DO
GOSTOSO
No mês de março de 2021, foram realizadas atividades referentes a elaboração e
entrega do Produto G – Minuta de Projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico e
Projeto de Lei da Política Municipal de Saneamento Básico (para aprovação e publicação), dos
Relatórios Mensais Simplificados (Produto J) de outubro a março de 2021, e Produto K –
Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico.
2.9. ATIVIDADES RELACIONADAS AO PMSB DO MUNICÍPIO SÃO VICENTE
No mês de março de 2021, foram realizadas atividades referentes a elaboração e
entrega do Produto G – Minuta de Projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico e
Projeto de Lei da Política Municipal de Saneamento Básico (para aprovação e publicação), dos
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Relatórios Mensais Simplificados (Produto J) de outubro a março de 2021, e Produto K –
Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico.
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3.

REFERÊNCIAS

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA. Termo de Referência para elaboração de
planos municipais de saneamento básico: procedimentos relativos aos convênios de cooperação
técnica
e
financeira
da
FUNASA.
Disponível
em
<
http://www.funasa.gov.br/documents/20182/33144/2b_TR_PMSB_V2012.pdf/2c7aacad5932-42cd-99d3-73c56788d730>.
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