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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO 

1.1. Nome: Tenente Ananias 

1.2. UF: Rio Grande do Norte 

1.3. Código do IBGE: 2414100 

 

2. INTRODUÇÃO 

O presente PMSB se insere no contexto da Lei Federal nº 11.445, de 2007, 

que estabelece as Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico e para a Política 

Federal de Saneamento Básico (LNSB), e do Decreto Federal nº 7.217, de 2010, 

que regulamenta a referida Lei, bem como, do Estatuto das Cidades (Lei Federal nº 

10.257, de 2001), que define o acesso aos serviços de saneamento básico como 

um dos componentes do direito à cidade. Considera também, como referência, o 

Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB, tanto em seu conteúdo quanto 

estrutura. Do ponto de vista das informações e indicadores principais dos serviços 

de saneamento básico, adotou-se os dados do Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento – SNIS e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

O planejamento do saneamento básico é um dos pilares centrais da gestão 

dos serviços, juntamente com a prestação dos serviços, a regulação e fiscalização, 

e a participação e controle social. O PMSB é o instrumento principal para o 

estabelecimento das condições para a prestação dos serviços de saneamento 

básico, definindo objetivos e metas, diretrizes e estratégias, bem como ações de 

saneamento básico necessárias. 

A universalização do acesso ao saneamento básico, com segurança, 

qualidade e regularidade e modicidade de custos, é um desafio que o poder público 

municipal, titular destes serviços, deve encarar como um dos mais significativos. 

Nesse sentido, o PMSB se constitui em importante ferramenta de planejamento e 

gestão para alcançar a melhoria das condições sanitárias e ambientais do município 

e, consequentemente, da qualidade de vida da população. 



 
O Plano é, ainda, condição de validade dos contratos que tenham por objeto 

a prestação de serviços públicos de saneamento básico, conforme previsto no art. 

11, inciso I, da LNSB. Ademais, o Decreto Federal nº. 7217, de 2010, em seu artigo 

26, § 2º (alterado pelo Decreto Federal nº 9.254, de 2017), vincula a existência de 

Plano de Saneamento Básico, elaborado pelo titular dos serviços, segundo os 

preceitos estabelecidos na Lei Federal nº 11.445, de 2007, como condição de 

acesso, após 31 de dezembro de 2019, 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. 

Entretanto, a elaboração do Plano per si, não esgota a obrigação do 

município, pois existe a necessidade de continuidade do processo, com as ações 

de implementação, acompanhamento e monitoramento da execução do PMSB. A 

presente iniciativa representa o passo inicial de uma estratégia maior de 

fortalecimento do planejamento municipal em saneamento básico, que inclui a 

avaliação anual e a revisão a cada quatro anos, num processo permanente de 

melhorias sucessivas. 

 

3. OBJETIVOS 

São objetivos do PMSB promover a saúde, a qualidade de vida e do meio 

ambiente, contribuir para organizar e estabelecer a gestão dos serviços públicos de 

saneamento básico, segundo as diretrizes nacionais contidas na Lei 11.445, de 

2007, incluindo as condições para o planejamento, a regulação e fiscalização, o 

controle social e a prestação dos serviços, de forma a que cheguem a todo cidadão, 

integralmente, sem interrupção, com eficiência e qualidade, assegurada a 

sustentabilidade econômico-financeira. 

O PMSB tem ainda como objetivos dotar o gestor público municipal de 

instrumento de planejamento de curto, médio e longo prazos, de forma a atender as 

necessidades presentes e futuras de infraestrutura de saneamento básico do 

município, além de contribuir para preservar a saúde pública e as condições de 



 
salubridade do habitat humano, bem como priorizar a participação e o 

empoderamento da sociedade, por meio da participação e controle social. 

O PMSB contém os elementos necessários para a tomada de decisão do 

poder público municipal acerca da implantação, ampliação e melhoria dos serviços 

e sistemas de saneamento básico, tais como valores e datas dos investimentos a 

serem realizados, parâmetros e padrões de qualidade dos serviços, metas para a 

universalização e diretrizes sobre a cobrança dos serviços, dentre outros. Em 

relação aos demais agentes com responsabilidade sobre os serviços de 

saneamento no município, o PMSB orienta a atuação e é instrumento obrigatório a 

ser cumprido pelos prestadores de serviço e pelos órgãos responsáveis pela 

regulação e fiscalização. Por fim, o Plano subsidia a atuação dos organismos da 

sociedade civil para a participação e controle social. 

 

4. ABRANGÊNCIA 

O PMSB abrange todo o território do município, urbano e rural, e contempla 

os quatro componentes do saneamento básico, que compreendem, 

necessariamente: 

✓ 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; 

✓ 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; 

✓ 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 de varrição e limpeza 

urbana de logradouros e vias públicas; e 

✓ Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de drenagem das águas pluviais urbanas, 

de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 



 
tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, bem como limpeza e 

fiscalização preventiva das respectivas redes. 

 

5. PRAZOS PARA O HORIZONTE, A AVALIAÇÃO E A REVISÃO 

✓ Horizonte do Plano: 20 anos, compreendidos no seguinte período. 

• Primeiro ano de vigência: 2023 

• Último ano de vigência: 2043 

✓ Periodicidade da avaliação: o PMSB deve ser avaliado anualmente. 

✓ Periodicidade da revisão: o PMSB deve ser revisado a cada quatro anos, a 

partir do primeiro ano de vigência do Plano. 

 

6. COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

São os seguintes os canais de comunicação e mobilização social adotados 

no processo de elaboração do PMSB: 

i. Página no site da Prefeitura na internet e nas redes sociais da Prefeitura para 

divulgação de informações e do calendário de elaboração do PMSB, com endereço 

de e-mail para recebimento de contribuições, além de disponibilização das versões 

preliminar e final do Plano; 

ii. Local específico no prédio da Prefeitura também para que os moradores possam 

obter informações e calendário de elaboração do Plano, fornecer suas 

contribuições, além de obter cópia das versões preliminar e final do Plano; 

iii. Cartazes afixados em locais públicos do município contendo calendário de 

elaboração do PMSB e divulgação dos endereços eletrônico na internet e físico na 

Prefeitura, estimulando a população a participar do processo de elaboração do 

Plano; 

iv. Ofícios convidando entidades e órgãos importantes, tais como prestadores de 

serviços, entidades reguladoras, Câmara de Vereadores, Ministério Público, Defesa 

Civil, Universidades, dentre outros; 

v. Duas audiências públicas, uma para apresentação e discussão do Diagnóstico e 

outra para apresentação e discussão da versão preliminar do PMSB, ambas com 

recebimento de contribuições dos moradores por escrito; e 



 
vi. Uma consulta pública para recebimento de contribuições da população à versão 

preliminar do PMSB, via internet e também por meio de recebimento de 

contribuições por escrito entregues no prédio da Prefeitura. Cabe esclarecer que a 

comunicação, participação e controle social continuam por todo o período de 

implementação do PMSB, em especial no processo de monitoramento e avaliação 

e também nos momentos de revisão do Plano. 

 

O balanço geral da participação social no processo de elaboração do Plano é o 

seguinte: 

 

Quadro 6.1.1 – Síntese da 1ª Audiência Pública 

Primeira Audiência Pública – Data: ____________ 

Itens Relacionados Quantidade 

Quantidade de participantes na primeira 

audiência pública 

 

Quantidade de contribuições recebidas na 

primeira audiência pública 

 

Quantidade de contribuições da primeira 

audiência pública que foram acatadas 

 

 

Quadro 6.1.2 – Síntese da 2ª Audiência Pública 

Primeira Audiência Pública – Data: ____________ 

Itens Relacionados Quantidade 

Quantidade de participantes na segunda 

audiência pública 

 

Quantidade de contribuições recebidas na 

segunda audiência pública 

 

Quantidade de contribuições da segunda 

audiência pública que foram acatadas 

 

 

 



 
Quadro 6.1.3 – Síntese da Consulta Pública 

Primeira Audiência Pública – Data: ____________ 

Itens Relacionados  Quantidade 

Quantidade de participantes na segunda 

audiência pública 

 

Quantidade de contribuições recebidas na 

segunda audiência pública 

 

Quantidade de contribuições da segunda 

audiência pública que foram acatadas 

 

 

a) 1ª Audiência Pública – Diagnóstico, contendo os itens de 1 a 7 do PMSB 

1. 

2. 

3.  

4. 

5.  

 

b) 2ª Audiência Pública – Versão Preliminar do PMSB, contendo os itens 8 e 9. 

1. 

2. 

3.  

4. 

5.  

 

c) Consulta Pública – Versão Preliminar do PMSB, contendo os itens 1 a 9. 

1. 

2. 

3.  

4. 

5.  

 



 
Fotos das audiências públicas: 

 

 

 



 
7. DIAGNÓSTICO DO SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO 

 

7.1. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

Quadro 7.1.1 – Caracterização do Município 

Nº  Dados Gerais 
Ano 

Base 
Urbano  Rural Total 

1 Área (km2) 
2010     223,7 

2 Densidade demográfica (hab/km2)  2010     44,19 

3 População residente (hab)  2010 6.825 3.058 9.883 

4 Taxa de ocupação domiciliar (hab/domicílio) 2010 3,70 3,73 3,71 

5 Quantidade total de domicílios       2.664 

6 
Índice de desenvolvimento humano 

municipal (IDHM) 2010     0,592 

7 
Taxa de mortalidade infantil por mil nascidos 

vivos  2020     33,56 

8 Internações por diarreia por mil habitantes 2016     14,4 

9 
Mesorregião da Unidade da Federação a 

que pertence o município Oeste Potiguar 

10 
Microrregião da Unidade da Federação a 

que pertence o município Pau dos Ferros 

11 
Bacia(s) hidrográfica(s) a que pertence o 

município  Rio Apodi-Mossoró 

12 Coordenadas geográficas  06° 28' 17,00" S 38° 10' 55,00" W 

Fontes: IBGE, SNIS, SNIRH. 

 

 

 

 



 
 

7.2. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL SOBRE SANEAMENTO BÁSICO 

✓ Política municipal de saneamento básico: 

• Nº da Lei: _______________ 

• Data da Lei: ___________________ 

• Ementa da Lei: ____________________________________________ 

• Modalidade(s) do saneamento básico: __________________________ 

 

7.3. ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS E NORMATIVOS EXISTENTES 

 

Informações básicas de estudos e projetos existentes na área de saneamento 

básico, para as quatro modalidades, os quais devam ser levados em conta no 

presente PMSB:  

Foi realizada com a população a aplicação de um questionário para dar início 

aos estudos acerca do Plano Municipal de Saneamento Básico, a fim de ouvir os 

anseios dos mesmos.  

Foi constatado em sua maioria o pedido para encanação de água na zona 

rural, para que essa água chegue diretamente em suas torneiras.  

Há também a necessidade de melhoria na água de consumo, pois muitos 

não se sentem confiantes a consumirem a água que chega em suas residências.  

Outro destaque levantado pela população é a instalação de fossas sépticas, 

principalmente na área rural, assim, o plano de saneamento básico trará inúmeros 

benefícios para as comunidades rurais.    

Constatamos a reciclagem de materiais de maneira informal por parte dos 

trabalhadores da limpeza, dessa forma, projeta-se ampliar e formalizar esta ação 

que trará benefícios tanto para a população quanto para o meio ambiente.  

Mesmo o município desativando o lixão e destinando corretamente o lixo 

através de uma empresa terceirizada, estuda-se a possibilidade de incentivar os 

comércios do município a implantarem um sistema eficaz de coleta e destinação 

ambientalmente adequada para os resíduos sólidos de caráter especial como: 

resíduos da construção civil, pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes, pneus, 



 
óleos e graxas, embalagens de agrotóxicos. Como também um sistema de logística 

reversa na forma de retorno dos produtos pós consumo, de forma independente do 

serviço público de limpeza urbana conforme as condicionantes expostas pela Lei 

12.305/10. 

Algo importante constatado e deve-se levar em consideração é a 

recuperação de cursos d’água dentro dos limites do município, possibilitando melhor 

escoamento das águas pluviais e drenagem urbana. O sistema de microdrenagem 

existente no município tem razoável cobertura, necessitando, no entanto, 

ampliações, reformas e melhorias do sistema físico. 

As escolas também realizam todos os anos projetos de educação ambiental 

na semana do meio ambiente. Desta forma, trabalharemos com maior frequência 

esta prática para que possa atingir o maior número de pessoas possível.     

 

Informações básicas sobre planos existentes em áreas que tenham correlação 

com o saneamento básico e que devam ser mencionados e/ou levados em 

conta no presente PMSB, identificando conteúdo principal, período de 

vigência e órgão responsável: 

Até o momento não se foi identificado nenhum plano que apresente 

correlação com o saneamento básico que necessite ser levado em consideração.  

 

Informações básicas sobre leis e normativos existentes em áreas que tenham 

correlação com o saneamento básico e que devam ser mencionados e/ou 

levados em conta no presente PMSB: 

Tentando minimizar os danos causados ao meio ambiente o município inseriu 

no Código de Obras Municipal, sob a Lei nº 201/2017, estabelecendo algumas 

exigências: 

• Para emissão de Alvará de Construção é obrigatório apresentação de 

projetos que contemplem um sistema individual, onde cada residência deve 

possuir seu sistema de coleta, afastamento e tratamento dos esgotos 

domésticos, através de um tanque séptico e de um sumidouro.  



 
• As edificações para garagens e postos de lubrificação devem possuir 

canaletas destinadas à captação de águas superficiais em toda a extensão 

do alinhamento, convergindo para coletores em número suficiente para evitar 

sua passagem para a via pública; O piso do compartimento de lavagem, será 

dotado de ralos com capacidade suficiente para captação e escoamento das 

águas servidas. 

• As edificações destinadas a garagens, oficinas, postos de abastecimentos e 

lubrificação, deverão atender às seguintes condições comuns: Ser dotada de 

caixas receptoras de águas servidas antes de seu lançamento na rede geral; 

• Sobre o plano de terras, das valas e do escoamento de águas: Será 

obrigatória a execução de sarjetas no terreno para condução de águas 

pluviais ou infiltração à respectiva rede do logradouro, de modo a evitar 

danos, à via pública ou a terrenos vizinhos; Será exigida a canalização ou a 

regularização de cursos d'água e de valas, nos trechos compreendidos 

dentro de terrenos de particulares, devendo as obras serem aprovadas 

previamente pela Prefeitura; Sempre que as obras de que trata este artigo 

resultarem em canalização fechada, deverá ser executado, em cada terreno, 

pelo menos, um poço de inspeção e caixa de areia, à distância não inferior a 

30.00 m (trinta) metros um dos outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

7.4. ORGANIZAÇÃO ATUAL DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

7.4.1. Abastecimento de Água Potável 

 

Quadro 7.4.1 – Organização dos Serviços de Abastecimento de Água 

Dados Principais 
Ano-Base da 
Informação 

Descrição 

Secretaria ou Departamento responsável pelo 
plano municipal 

2022 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e 
Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e 

Meio Ambiente 

Departamento, Órgão ou Empresa responsável 
pela prestação dos serviços 2022 

Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte 
(CAERN), abastece a maior parte do município 

Em caso de delegação da prestação de serviços a 
terceiros, informar período da delegação (primeiro 
e último anos) 

- - 

Órgão responsável pela regulação e fiscalização 
2022 

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande 
do Norte (ARSEP) 

Em caso de delegação da regulação e fiscalização 
dos serviços a terceiros, em que ano vence a 
delegação - - 

Órgão Colegiado (Conselho) responsável pelo 
controle social - Não possui 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro 7.4.1.1 – Organização dos Serviços de Abastecimento de Água 

Dados Principais 
Ano-Base da 
Informação 

Descrição 

Secretaria ou Departamento responsável 
pelo plano municipal 

2022 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos e Secretaria Municipal de Agricultura, 

Recursos Hídricos e Meio Ambiente 

Departamento, Órgão ou Empresa 
responsável pela prestação dos serviços 2022 

Prefeitura Municipal (Está é encarregada de 
abastecer o bairro Projeto Crescer) 

Em caso de delegação da prestação de 
serviços a terceiros, informar período da 
delegação (primeiro e último anos) 

- - 

Órgão responsável pela regulação e 
fiscalização 2022 - 

Em caso de delegação da regulação e 
fiscalização dos serviços a terceiros, em 
que ano vence a delegação - - 

Órgão Colegiado (Conselho) responsável 
pelo controle social - Não possui 

 

Síntese de aspectos positivos e negativos da atuação dos agentes responsáveis pelos serviços listados no quadro:   

 

Aspectos positivos: 

1. A mesma presta um atendimento regular quanto a distribuição, dificilmente faltando água para a população.   

 

Aspectos negativos: 

1. A qualidade da água distribuída é duvidosa, mesmo que os dados apontem que esta é tratada, mas não é esta a percepção ao chegar 

as residências, fazendo-se necessário a compra de água para consumo.   

2. A falha em não abastecer o bairro Projeto Crescer. 



 

7.4.2. Esgotamento Sanitário 

Quadro 7.4.2 – Organização dos Serviços de Esgotamento Sanitário 

Dados Principais 
Ano-Base da 
Informação 

Descrição 

Secretaria ou Departamento responsável pelo plano 
municipal 

2022 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e 
Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio 

Ambiente 

Departamento, Órgão ou Empresa responsável pela 
prestação dos serviços 

2022 
Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte e 

Prefeitura Municipal (CAERN) 

Em caso de delegação da prestação de serviços a 
terceiros, informar período da delegação (primeiro e 
último anos) 

- - 

Órgão responsável pela regulação e fiscalização 
2022 

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do 
Norte (ARSEP) 

Em caso de delegação da regulação e fiscalização dos 
serviços a terceiros, em que ano vence a delegação - - 

Órgão Colegiado (Conselho) responsável pelo 
controle 
social - Não possui 

 

Síntese de aspectos positivos e negativos da atuação dos agentes responsáveis pelos serviços listados no quadro:   

 

Aspectos positivos: 

1. Nenhum ponto positivo quanto a atuação nos serviços de esgotamento sanitário.   

 

Aspectos negativos: 

1. A inércia da companhia responsável em coletar e tratar o esgoto do município. 



 

7.4.3. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

 

 

 

 

Quadro 7.4.3 – Organização dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

Dados Principais 
Ano-Base da 
Informação 

Descrição 

Secretaria ou Departamento responsável pelo plano 
municipal 

2022 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e 
Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e 

Meio Ambiente 

Departamento, Órgão ou Empresa responsável pela 
prestação dos serviços 

2022 

LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME 
(responsável pela coleta e destinação dos resíduos) 

Em caso de delegação da prestação de serviços a 
terceiros, informar período da delegação (primeiro e 
último anos) 

- - 

Órgão responsável pela regulação e fiscalização 
2022 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

Em caso de delegação da regulação e fiscalização 
dos serviços a terceiros, em que ano vence a 
delegação - - 

Órgão Colegiado (Conselho) responsável pelo 
controle social - Não possui 



 

 

Quadro 7.4.3.1 – Organização dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

Dados Principais 
Ano-Base da 
Informação 

Descrição 

Secretaria ou Departamento responsável pelo plano 
municipal 

2022 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e 
Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e 

Meio Ambiente 

Departamento, Órgão ou Empresa responsável pela 
prestação dos serviços 

2022 

WASTE – COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES – ME 
(responsável pela coleta e destinação dos resíduos da 

saúde) 

Em caso de delegação da prestação de serviços a 
terceiros, informar período da delegação (primeiro e 
último anos) 

- - 

Órgão responsável pela regulação e fiscalização 
2022 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

Em caso de delegação da regulação e fiscalização 
dos serviços a terceiros, em que ano vence a 
delegação - - 

Órgão Colegiado (Conselho) responsável pelo 
controle social - Não possui 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro 7.4.3.2 – Organização dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

Dados Principais 
Ano-Base da 
Informação 

Descrição 

Secretaria ou Departamento responsável pelo plano 
municipal 

2022 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e 
Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e 

Meio Ambiente 

Departamento, Órgão ou Empresa responsável pela 
prestação dos serviços 

2022 
Prefeitura Municipal (realiza os serviços de varrição e poda) 

Em caso de delegação da prestação de serviços a 
terceiros, informar período da delegação (primeiro e 
último anos) 

- - 

Órgão responsável pela regulação e fiscalização 
2022 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

Em caso de delegação da regulação e fiscalização 
dos serviços a terceiros, em que ano vence a 
delegação - - 

Órgão Colegiado (Conselho) responsável pelo 
controle social - Não possui 

 

Síntese de aspectos positivos e negativos da atuação dos agentes responsáveis pelos serviços listados no quadro:   

 

Aspectos positivos: 

1. As empresas atuam com responsabilidade. Em detrimento disto, o município recebeu por 2 anos seguidos selo verde de amigo do 

meio ambiente por conseguir destinar os resíduos sólidos de forma correta.  

 

Aspectos negativos: 

1. Nenhum aspecto negativo a tratar. 



 

 7.4.4. Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas 

Quadro 7.4.4 – Organização dos Serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

Dados Principais 
Ano-Base da 
Informação 

Descrição 

Secretaria ou Departamento responsável pelo 
plano municipal 

2022 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

Departamento, Órgão ou Empresa responsável 
pela prestação dos serviços 2022 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

Em caso de delegação da prestação de serviços a 
terceiros, informar período da delegação (primeiro 
e último anos) 

- - 

Órgão responsável pela regulação e fiscalização 
- Não possui 

Em caso de delegação da regulação e fiscalização 
dos serviços a terceiros, em que ano vence a 
delegação - - 

Órgão Colegiado (Conselho) responsável pelo 
controle social - Não possui 

 

Síntese de aspectos positivos e negativos da atuação dos agentes responsáveis pelos serviços listados no quadro:   

Aspectos positivos: 

1. Um aspecto positivo é que o município possui uma rede de microdrenagem, mas necessitando de melhorias.    

Aspectos negativos: 

1. A secretaria responsável precisa estudar melhorias que atendam a demanda da drenagem urbana e manejo das águas pluviais.



 

7.5. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

7.5.1. Abastecimento de Água Potável 

 

Quadro 7.5.1 – Prestação dos Serviços de Abastecimento de Água 

Nº  Dados Principais 
Ano 
Base 

Urbano  Rural Total/Média 

1 
Índice de atendimento 
com os serviços (%) 

1.1 Abastecimento de 
água por rede de 
distribuição 2020 54,4 34,68 48 

1.2 Abastecimento de 
água por poço ou 
nascente 2010 0,07 6,44 2,04 

2 
Índice de intermitência 
no abastecimento de 
água (%) 

  2020   

Não é possível 
ser calculado, 

por falta de 
dados. 

3 Qualidade da água 

É tratada? (sim ou não) 2020   Sim 

É clorada? (sim ou não) 2020   Sim 

É fluoretada? (sim ou 
não) 2020   Não 

Tipo de atendimento da 
portaria sobre qualidade 
da água (não; parcial; ou 
integral) 

2020   

Atende 
integralmente 

4 Índice de perdas de água na distribuição (%) 
2020   39,15 

5 Tarifa média de água (R$/m3) 2020   4,34 

Fontes: SNIS, IBGE.  

 

Descrição sucinta dos Sistemas existentes no município: 

O sistema de abastecimento de água potável no município de Tenente 

Ananias é realizado por meio de contrato de prestação de serviço com a CAERN, 

abastecido por um sistema de distribuição ramificado que atende praticamente toda 

zona urbana, esse sistema é constituído por dois reservatórios elevados, uma 

central de bombeamento, um ramal de captação e uma rede de distribuição, 

localizados na zona urbana de Tenente Ananias.  



 

Um segundo sistema de distribuição atende ao distrito denominado Vila 

Mata, esse por sua vez conta com dois reservatórios elevados, uma central de 

bombeamento, um ramal de captação e uma rede de distribuição.  

Em relação a ETA Estação de Tratamento de Água, o tratamento executado 

consiste apenas na adição de produtos químicos em um dos reservatórios elevados 

do município, deixando assim a qualidade da água duvidosa.  

O sistema de distribuição de água potável do município é executado por 

equipamentos pertencentes a CAERN, e é constituído por dois sistemas distintos.  

O primeiro sistema colhe água no açude denominado Bodó, com capacidade 

para aproximadamente 5.000.000m³. E fornece água para as seguintes localidades: 

• Mata de Julião;  

• Vila Paqueveio; 

• Vila Mata; 

• Sítio Jogo; 

• Sítio Caibro; 

• Sítio Poço de Açude. 

 

IMAGEM 01: Açude do Bodó, 2017. 

 

 

Imagem do Açude do Bodó. O mesmo está localizado nas coordenadas: 

Latitude -6.423946 Longitude -38.150165  



 

 

IMAGEM 02: Rede de captação de água potável. Açude do Bodó, 2017. 

 

 

As residências que são abastecidas por esse sistema não possuem qualquer 

tipo de medidor. Sua localização é: Latitude -6.423625 Longitude -38.151302. 

 



 

IMAGEM 03: Estação Elevatória de água tratada, 2017.

 

 

Estação elevatória de água tratada, com capacidade de 25 m³ e teve sua 

obra concluída em 2013 e foi executada através de uma parceria do Governo do 

Estado do Rio grande do Norte, SEMARH, Banco Mundial. Trata-se de uma adutora 

que capta água do açude do Bodó para as comunidades Jogo, Caibro e Poço de 

açude. Sua localização é: Latitude -6.406901 Longitude -38.146516. 

 

 

 



 

IMAGEM 04: Estação Elevatória, 2017. 

 

 

Estação elevatória de água tratada, com capacidade de 25 m³. Sua 

localização é: Latitude -6.406581 Longitude -38.147386. 

O segundo sistema colhe água no açude Jesus, Maria e José (popularmente 

conhecido por Açude do Mororó), com capacidade para aproximadamente 

9.639.152 m³. 

 



 

IMAGEM 05: Marco de nível do Açude Jesus, Maria e José, 2017.

 

 

Existem dois pontos de captação de água nesse açude, uma bomba 

flutuante, que lança água para os reservatórios do Projeto Crescer (de 

responsabilidade da Prefeitura Municipal). E uma adutora que passa por uma 

estação de bombeamento impulsiona a água para a Estação Elevatória do Centro 

da cidade. 

Os reservatórios localizados no Bairro Projeto Crescer, abastecem o próprio 

bairro. Esse sistema é constituído por: 

 



 

IMAGEM 06: Estação Elevatória localizada no Projeto Crescer, 2017.

 

 

Estação elevatória, com capacidade de 25 m³ no seu reservatório superior e 

10 m³ no seu reservatório inferior, todos executados em alvenaria. Sua localização 

é: Latitude -6.481513 Longitude -38.176790. 

 



 

IMAGEM 07: Estação Elevatória localizada no Projeto Crescer, 2017.

 

 

Estação elevatória, com capacidade de 5 m³ no seu reservatório superior, 

executado em polietileno, obra realizada com recursos próprios. Sua localização é: 

Latitude -6.484792 Longitude -38.176605. 

Os reservatórios localizados no Centro, abastecem: 

• Centro 

• Rua Nova 

• Boa Vista  

• Olintos 

• Bela Vista 



 

• Volta 

Esse sistema é constituído por: 

 

IMAGEM 08: Inicio Adutora, 2017. 

 

 

Início da adutora na parede do Açude Jesus, Maria e José. Sua localização 

é: Latitude -6.474230 Longitude -38.173179. 

 



 

IMAGEM 09: Estação de Bombeamento, 2017.

 

 

Estação de Elevação do Ramal ligado ao Reservatório Elevado do Centro. 

Sua localização é: Latitude -6.468213 Longitude -38.177538. 

 

 

 



 

IMAGEM 10: Estação Elevatória de água tratada, Centro, 2017.

 

 

Estação de Elevação de água tratada do Centro, com capacidade de 150 m³. 

Sua localização é: Latitude -6.464040 Longitude -38.183309.  

 

 



 

Síntese de aspectos positivos e negativos do funcionamento dos sistemas e 

do atendimento por parte do prestador de serviços, com ênfase no(s) 

manancial(is) e no tratamento: 

 

Aspectos positivos: 

1. O sistema de abastecimento atende as necessidades, mas com ressalvas.  

 

Aspectos negativos: 

1. Falta de pressão para que a água chegue nas caixas d’água de muitas 

residências, necessitando que os moradores armazenem está água em um 

reservatório inferior para depois utilizarem bombas elétricas para distribuir ao 

reservatório superior.   

 

7.5.2. Esgotamento Sanitário 

 

Quadro 7.5.2 – Prestação dos Serviços de Esgotamento Sanitário 

Nº  Dados Principais 
Ano 
Base 

Urbano  Rural 
Total / 
Média 

1 
Índice de 

atendimento com 
os serviços (%) 

Coleta de esgoto por 
rede coletora 2020 51,69 1,03 68 

Tratamento dos 
esgotos coletados 2020   

Não possui 
tratamento 

Fossas sépticas 
2010 4,06 0,65 3,01 

2 Tarifa média de esgoto (R$/m3) 
2020   

Não possui 
cobrança 

Fontes: SNIS, IBGE. 

 

Descrição sucinta dos Sistemas existentes no município: 

No ano de 2008, foi assinado um contrato entre a Prefeitura Municipal de 

Tenente Ananias e a CAERN,  no qual, a CAERN seria a concessora dos serviços 

públicos de saneamento básico. Estavam presentes neste contrato a captação, 

tratamento e distribuição de água potavel, a ampliação da rede de coleta e 

implantação de uma Estação de Tratamento de Esgoto. 



 

 Atualmente o sistema de coleta, tratamento e destinação final de esgoto se 

baseia em redes de coleta distribuidas por diversas ruas da zona urbana do 

municipio, porém todo o trabalho da rede de esgotos foi feita com recurso próprio 

do município. E todo o esgoto coletado é descartado sem nenhum tratamento. 

 Na zona rural, as residencias tem em sua maioria esgoto individual, 

descartado no meio ambiente sem qualquer tipo de tratamento. 

 

Síntese de aspectos positivos e negativos do funcionamento dos sistemas e 

do atendimento por parte do prestador de serviços, com ênfase no(s) corpo(s) 

receptor(es) e no tratamento: 

 

Aspectos positivos: 

1. A área urbana dispõe de rede de coleta, mas que foi implantada com recursos 

próprios do município.  

 

Aspectos negativos: 

1. Não se tem um sistema de esgotamento sanitário, o mínimo que se tem é uma 

rede de coleta, mas que não atende 100% do município e o que é coletado é 

descartado sem tratamento.  

 



 

7.5.3. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

 

Quadro 7.5.3 – Prestação dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

Nº  Dados Principais 
Ano 
Base 

Urbano  Rural 
Total / 
Média 

1 
Índice de atendimento 
com os serviços (%) 

Coleta de resíduos 
sólidos 

2020 93,38 - - 

Coleta seletiva de 
resíduos sólidos 

2020 -  Não possui 

2 
Custo unitário médio dos serviços de coleta de 

resíduos sólidos (R$/t) 2020   50,00 

3 
Ocorrência de cobrança pelos serviços (sim ou 

não) 2020   Não 

4 
Forma adotada na cobrança (taxa específica no 
boleto do IPTU; taxa em boleto exclusivo; tarifa; 
taxa específica no boleto de água ou outra forma) 

2020   

Não é 
cobrado 

5 
Receita arrecadada per capita com taxas ou 
outras formas de cobrança pela prestação de 
serviços de manejo RSU (R$/hab.ano) 

-   - 

6 
Índice de tratamento dos 

resíduos sólidos (%) 

Lixão -   - 

Aterro controlado -   - 

Aterro sanitário -   - 

Fontes: SNIS, Prefeitura Municipal.  

 

Descrição sucinta dos Sistemas existentes no município: 

O manejo de resíduos sólidos no município de Tenente Ananias é realizado 

por empresas terceirizadas especializadas contratadas através de licitação, 

cabendo ao município a fiscalização dos serviços prestados. Os residuos são 

coletados por empresas distintas, diferenciadas pelo tipo de residuo coletado. 

 Para coleta dos residuos sólidos hospitalares, a empresa licitada foi a 

WASTE – COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES – ME, com endereço 

comercial na cidade de Sousa/PB. A empresa é responsavel pela coleta nos postos 

de saúde da zona urbana e da zona rural e no HOSPITAL FUNDAÇÃO 

BENEFICIENTE LINDOLFO FERNANDEZ DOS SANTOS.  



 

Os resíduos sólidos hospitalares são transportados em reservatórios 

apropriados, selados com tampa roscada e são resistentes a impactos e a 

perfuração por matérias perfurantes ou cortantes. Os profissionais responsáveis 

pelo transporte desse material são contratados pela empresa, e os mesmos 

possuem cursos específicos para realização dessa tarefa. Os veículos utilizados 

são caracterizados e adaptados para o transporte. O percurso entre o município de 

Tenente Ananias e o incinerador é de aproximadamente 45 km. A coleta ocorre de 

forma quinzenal. E tem uma média de 500 kg/mês. 

Após incinerado em temperatura controlada conforme as exigências da 

legislação vigente, as cinzas são encaminhadas a um aterro sanitário devidamente 

legalizado. 

IMAGEM 11: Veículos utilizados na Coleta de lixo Hospitalar, 2017. 

 

 

Para coleta dos resíduos sólidos domiciliares a empresa licitada é a 

LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME. Com endereço comercial 

na cidade de Sousa/PB. A empresa é responsável pelo manejo de resíduos sólidos 

domésticos, no município de Tenente Ananias/RN. 

A empresa mantém a coleta de lixo doméstico diariamente, executando rotas 

determinadas para atender toda zona urbana do município de Tenente Ananias, 

inclusive os distritos da Vila Mata e Garimpo.  



 

Os veículos utilizados para este serviço são caminhões compactadores, que 

após realizar a rota determinada, segue para a cidade de Sousa/PB, onde despeja 

os resíduos sólidos doméstico em um aterro sanitário devidamente regularizado. O 

município produz aproximadamente 10 toneladas por dia. 

 

IMAGEM 12: Veículos utilizados na Coleta de lixo doméstico, 2017. 

 

 

Os resíduos sólidos domésticos da zona rural são queimados por cada 

morador, e as cinzas e materiais não incinerados são enterrados no seu próprio 

terreno. 

Os Rejeitos da Construção Civil ficam a cargo da Prefeitura Municipal, são 

coletados e transportados em caminhões caçamba, e possuem um agendamento 

prévio de coleta para manter um controle de rotas. Em média são coletadas 50 

toneladas por semana e os rejeitos da construção civil são direcionados ao antigo 

Aterro do município de Tenente Ananias. 

 

 



 

IMAGEM 13: Veículos utilizados na coleta de rejeitos da construção civil, 2017. 

 

 

A limpeza urbana, ou seja, a varrição de ruas, entulhos e podas de árvores é 

de responsabilidade da Prefeitura Municipal, é realizada por equipes treinadas e 

caracterizadas de forma a atender todas as áreas da zona urbana do município, 

após a varrição, o lixo é armazenado em tambores espalhados de forma espaçadas 

por todas as ruas e são recolhidos junto com a coleta de resíduos sólidos domiciliar.  

 



 

IMAGEM 14: Equipe de limpeza urbana, 2017.

 

 

A poda de árvores é realizada seguindo um cronograma, onde as árvores 

localizadas nas vias públicas do município são podadas e o material oriundo dessa 

poda é coletado por caçamba e destinado ao aterro do município. São produzidas 

cerca de 3 toneladas por semana. 

 



 

IMAGEM 15: Serviço de poda urbana, 2017.

 

 

Na zona rural, o município realiza um roçado com recursos próprios 

principalmente no período de chuvas. 

 

Síntese de aspectos positivos e negativos do funcionamento dos sistemas e 

do atendimento por parte do prestador de serviços, com ênfase na coleta, no 

tratamento e na disposição final: 

 

Aspectos positivos: 

1. O sistema de limpeza urbana funciona satisfatoriamente. 

 

Aspectos negativos: 

1. O sistema de coleta não atende a zona rural, necessitando ser levado em 

consideração. 

2. Desperdício da oportunidade de transformar os resíduos de poda em adubo.    

 

 

 



 

7.5.4. Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas 

 

Quadro 7.5.4 – Prestação dos Serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

Nº  Dados Principais 
Ano 
Base 

Urbano  Rural 
Total / 
Média 

1.1 
1.2 

Quantidade total 
de domicílios 

atendidos 

Microdrenagem (sarjeta e/ou 
rede) - - - - 

Macrodrenagem - - -  

2.1 
2.2 

Quantidade de 
domicílios 

residenciais 
atendidos 

Microdrenagem (sarjeta e/ou 
rede) - - - - 

Macrodrenagem - - - - 

3.1 
3.2 

Índice de 
atendimento com 
os serviços (%) 

Microdrenagem (sarjeta e/ou 
rede) - - - - 

Macrodrenagem - - - - 

4 
Quantidade de áreas em que ocorreram inundações 

e/ou enxurradas - - - - 

5 Taxa ou Tarifa média (R$/dom) - - - - 

Fontes: Prefeitura Municipal.  

 

Descrição sucinta dos Sistemas existentes no município: 

O sistema de drenagem urbana do município de Tenente Ananias funciona 

através de canais naturais existentes no próprio relevo, existem ainda alguns pontos 

onde houve a necessidade de instalação de manilhas para melhorar o escoamento 

das águas pluviais. As águas oriundas desses canais desaguam no rio São Braz, 

que percorre paralelamente as principais ruas do município.  

Existem ainda um sistema de microdrenagem realizado através de sargetas 

utilizadas como canal de escoamento a céu aberto. A situação predominante na 

cidade é de escoamento superficial, desperdiçando a oportunidade de retenção ou 

escoamento sub-superficial. 

Com estudos realizados recentemente, observou-se a importância das 

soluções de baixo impacto, onde, a retenção de passagem das águas pluviais 

ameniza o clima e evapora a água reduzindo os deflúvios superficiais e 

consequentemente as inundações na jusante.  

Segue abaixo as passagens de água de chuva existentes, contendo sua 

localização georreferenciada e suas dimenções. 



 

IMAGEM 16: Manilhas terrenos dos herdeiros de Augusto F. dos Santos, 2017. 

 

 

Passagem de água de chuva em canal natural com 06 manilhas com 

diâmetro de 0,80 metros. Possuindo uma área de aproximadamente 0,50 m² cada, 

totalizando 3,00 m². Suas coordenadas são: Latitude: -6.466710 Longitude: -

38.181236. 

 



 

IMAGEM 17: Manilhas na Rua Augusto F. dos Santos, 2017.

 

 

Passagem de água de chuva em canal natural com 04 manilhas com 

diâmetro de 1,00 metro. Possuindo uma área de aproximadamente 0,79 m² cada, 

totalizando 3,16 m². Suas coordenadas são: Latitude: -6.465732 Longitude: -

38.180468. 

 

IMAGEM 18: Manilhas na Rua Santo Antônio, 2017. 

 

 



 

Passagem de água de chuva em canal natural ligando as águas pluviais que 

chegam a Rua Santo Antônio com o leito do Rio São Braz, com 03 manilhas com 

diâmetro de 1,00 metro. Possuindo uma área de aproximadamente 0,79 m² cada, 

totalizando 2,37 m². Suas coordenadas são: Latitude: -6.463393 Longitude: -

38.179626. 

 

IMAGEM 19: Ponte na RN – 117 sobre Rio São Braz, 2017. 

 

 

Ponte RN – 117 localizada sobre Rio São Braz. Suas coordenadas são: 

Latitude: -6.455463 Longitude: -38.179784. 

 

Síntese de aspectos positivos e negativos do funcionamento dos sistemas e 

do atendimento por parte do prestador de serviços com ênfase na 

coleta, nos reservatórios de amortecimento de vazão e na disposição final: 

 

Aspectos positivos: 

1. O município possui poucos pontos de alagamento, ocorrendo apenas quando 

acontecem chuvas torrenciais. 

 

 



 

Aspectos negativos: 

1. Necessidade de extinguir os pontos de alagamentos, melhorando a drenagem 

urbana. 

2. É necessário recuperar os cursos d’água dentro dos limites municipais e estudar 

as possibilidades de construção de reservatórios para amortecimento da vazão para 

se ter uma disposição final ambientalmente correta das águas pluviais.  

 

7.5.5. Contingências e Emergências no Setor Saneamento 

Durante a elaboração do PMSB não se verificam situações que caracterizem 

contingências e emergências nos quatros eixos que compõem o Setor 

Saneamento Básico, entretanto, neste Plano Municipal, são recomendadas 

implementações de programas e ações que visam reduzir impactos de 

problemas que possam proporcionar graves dificuldades de operação e 

manutenção dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos. 

 

8. PROPOSTAS PARA O SANEAMENTO BÁSICO 

Neste capítulo são apresentadas as propostas para o saneamento básico a 

serem implementadas no município. 

 

8.1. GOVERNANÇA 

 

8.1.1. Legislação Municipal Sobre Saneamento Básico 

De posse dos dados obtidos no diagnóstico municipal, o município irá 

elaborar a Política Municipal de Saneamento Básico já que está é inexistente. Desta 

forma, com a Lei aprovada o município terá subsídio para colocar em prática os 

serviços de saneamento previstos neste plano em benefício da sociedade e do meio 

ambiente.   

 

 



 

8.1.2. Organização 

A organização do saneamento básico do município se dará por meio das 

seguintes situações: 

 

a) Planejamento. 

O Planejamento do setor saneamento básico referente aos seus 4 eixos será 

de responsabilidade do Conselho Municipal de Saneamento Básico, conforme 

estabelecido na minuta de projeto de Lei da Política Municipal de Saneamento 

Básico, e, quando aprovado, deverá seguir a referida legislação; 

 

b) Regulação e Fiscalização 

A regulação e fiscalização da prestação de serviços dos quatro eixos que 

compõe o setor saneamento básico deverá ser efetuada, de maneira provisória, por 

uma Comissão Municipal de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento 

Básico, com representantes dos diversos segmentos que atuam na área de 

saneamento básico, vinculada à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 

com a competência de exercer as atividades de regulação e fiscalização dos 

serviços públicos de saneamento básico, enquanto não houver ente regulador 

próprio criado pelo Município, ou mediante delegação, por meio de cooperação ou 

coordenação federativa, por gestão associada de agrupamento de Municípios, 

sendo recomendado que essa regulação e fiscalização seja efetuada por meio de 

uma agência estadual, no caso a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio 

Grande do Norte (ARSEP), e, para tal, ações deverão ser empreendidas no sentido 

de viabilizar essa cooperação. Caso essa cooperação não seja efetivada, o 

município deverá buscar, por meio de consórcio intermunicipal, propor a criação de 

uma agência reguladora. 

 

c) Prestação dos Serviços 

A prestação dos serviços de saneamento básico, em seus 4 componentes, 

será realizada seguindo as seguintes situações: 



 

i. Para a prestação dos serviços de abastecimento de água ficará a cargo da 

Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), por meio 

de concessão dos serviços. Sendo importante destacar a necessidade de se 

discutir um modelo de gestão de prestação de serviços que garanta a 

universalização do atendimento envolvendo todos os habitantes do município, 

sendo necessário construir modelos de prestação de serviços que possam ser 

aplicados em todas as áreas do município, urbana e rural. Pode-se, inclusive, 

definir mais de um prestador de serviços para que se tenha garantidas ações 

para essa universalização; 

 

ii. Para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário ficará a cargo da 

Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), por meio 

de concessão dos serviços. Para as áreas onde seja definida solução 

individual para o atendimento da população, deverá ser discutido um modelo 

de prestação de serviços que viabilize o funcionamento adequado do sistema 

incluindo a implantação, operação e manutenção de maneira adequada e com 

sustentabilidade técnica, econômica, social e ambiental. Independentemente 

da solução a ser adotada, essa solução deverá primar por ações que garantam 

a universalização da prestação dos serviços, incluindo população urbana e 

rural. Pode-se, inclusive, definir mais de um prestador de serviços para que se 

tenha garantidas ações para essa universalização; 

 

iii. Para a prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos, no tocante ao recolhimento, tratamento e disposição final dos resíduos 

sólidos domésticos ficará a cargo da empresa LIMPMAX CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA – ME, para recolhimento dos resíduos dos serviços de 

saúde será WASTE – COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES – ME e os 

serviços de varrição, poda e resíduos da construção ficarão por conta da 

Prefeitura Municipal, entretanto, deverá ser adequadamente estruturada com 

equipamentos e mão de obra. É importante destacar que esses serviços serão 

mantidos até conseguirmos alcançar as metas estabelecidas que será a 



 

construção de um aterro sanitário e unidades de triagem no município, tendo 

em vista que não é interessante ao município participar do consórcio em 

virtude da distância, caso os estudos demonstrem a inviabilidade do projeto 

outras alternativas serão adotadas. É fundamental que as soluções a serem 

adotadas visem a universalização do atendimento, incluindo áreas urbanas e 

rurais, podendo ser adotadas soluções adequadas para essa prestação de 

serviços em função das especificidades existentes; 

 

iv. Para a prestação dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas 

pluviais, será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Urbanos, entretanto, deverá ser adequadamente estruturada com 

equipamentos e mão de obra. É importante que o município implante medidas 

que garantam a preservação do meio ambiente, por meio de dispositivos de 

amortecimento e de qualidade de vazão antes do seu lançamento nos corpos 

receptores. O modelo a ser adotado deverá buscar a universalização do 

atendimento à população, podendo ser adotadas soluções adequadas para 

essa prestação de serviços em função das especificidades existentes, 

incluindo as áreas urbanas e rurais. 

 

d) Controle Social 

O controle social para o acompanhamento da implementação do plano 

municipal de saneamento básico se dará por meio do Conselho Municipal de 

Saneamento Básico, o qual disporá 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, prevendo-se a realização de audiências 

ou consultas públicas, conferências e seminários nas etapas de monitoramento e 

avaliação, bem como na revisão do PMSB. 

 

A seguir são apresentadas as organizações propostas para os quatro eixos 

do setor saneamento, no município, 



 

 

Quadro 8.1.1 – Organização Proposta dos Serviços de Abastecimento de Água 

Dados Principais 
Ano-Base da 
Informação 

Descrição 

Secretaria ou Departamento responsável 
pelo plano municipal 

2022 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos e Secretaria Municipal de Agricultura e 

Meio Ambiente 

Departamento, Órgão ou Empresa 
responsável pela prestação dos serviços 

2022 
Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande 

do Norte e Prefeitura Municipal (CAERN) 

Em caso de delegação da prestação de 
serviços a terceiros, informar período da 
delegação (primeiro e último anos) 

- - 

Órgão responsável pela regulação e 
fiscalização 2022 

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio 
Grande do Norte (ARSEP) 

Em caso de delegação da regulação e 
fiscalização dos serviços a terceiros, em 
que ano vence a delegação - - 

Órgão Colegiado (Conselho) responsável 
pelo controle social 2022 Conselho Municipal de Saneamento Básico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro 8.1.2 – Organização Proposta dos Serviços de Esgotamento Sanitário 

Dados Principais 
Ano-Base da 
Informação 

Descrição 

Secretaria ou Departamento 
responsável pelo plano municipal 

2022 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

Departamento, Órgão ou Empresa 
responsável pela 
prestação dos serviços 2022 

Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do 
Norte e Prefeitura Municipal (CAERN) 

Em caso de delegação da prestação 
de serviços a 
terceiros, informar período da 
delegação (primeiro e 
último anos) - - 

Órgão responsável pela regulação e 
fiscalização 2022 

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio 
Grande do Norte (ARSEP) 

Em caso de delegação da regulação 
e fiscalização dos 
serviços a terceiros, em que ano 
vence a delegação - - 

Órgão Colegiado (Conselho) 
responsável pelo controle 
social 2022 Conselho Municipal de Saneamento Básico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 8.1.3 – Organização Proposta dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 
Sólidos 

Dados Principais 
Ano-Base 

da 
Informação 

Descrição 

Secretaria ou Departamento responsável 
pelo plano municipal 

2022 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos e Secretaria Municipal de Agricultura 

e Meio Ambiente 

Departamento, Órgão ou Empresa 
responsável pela prestação dos serviços 

2022 

WASTE – COLETA DE RESIDUOS 
HOSPITALARES – ME  

LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA – ME 

Em caso de delegação da prestação de 
serviços a terceiros, informar período da 
delegação (primeiro e último anos) 

- - 

Órgão responsável pela regulação e 
fiscalização 2022 

Comissão Municipal de Regulação dos 
Serviços Públicos de Saneamento Básico 

Em caso de delegação da regulação e 
fiscalização dos serviços a terceiros, em que 
ano vence a delegação - - 

Órgão Colegiado (Conselho) responsável 
pelo controle social 2022 Conselho Municipal de Saneamento Básico 



 

Quadro 8.1.4 – Organização dos Serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

Dados Principais 
Ano-Base da 
Informação 

Descrição 

Secretaria ou Departamento responsável 
pelo plano municipal 

2022 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos e Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente 

Departamento, Órgão ou Empresa 
responsável pela prestação dos serviços 2022 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos 

Em caso de delegação da prestação de 
serviços a terceiros, informar período da 
delegação (primeiro e último anos) 

- - 

Órgão responsável pela regulação e 
fiscalização - 

Comissão Municipal de Regulação dos 
Serviços Públicos de Saneamento Básico 

Em caso de delegação da regulação e 
fiscalização dos serviços a terceiros, em 
que ano vence a delegação - - 

Órgão Colegiado (Conselho) responsável 
pelo controle social 2022 Conselho Municipal de Saneamento Básico 

 

 

8.2. DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS 

Inspirado no Plansab, este capítulo aborda as principais diretrizes e 

estratégias propostas para o presente PMSB, visando assegurar materialidade às 

metas estabelecidas e sua decorrente tradução nas ações programáticas e nos 

objetivos que se pretende concretizar com a implementação do Plano, as quais 

deverão ser observadas na execução da Política Municipal de Saneamento Básico 

durante a vigência deste Plano, tanto na execução das ações de saneamento 

básico, como no cumprimento das metas estabelecidas e nas demais ações 

inerentes à política pública do setor. 

O conjunto de diretrizes e estratégias abrange alguns temas específicos, 

similares aos do Plansab, referindo-se principalmente a: 

(i) Coordenação e planejamento no setor e articulações interssetoriais e 

interinstitucionais para efetiva implementação da Política Municipal de 

Saneamento Básico. Tratam-se de diretrizes e estratégias fundamentais para 



 

a necessária consolidação do PMSB, de forma a assegurar o avanço 

institucional da política municipal de saneamento básico, com perenidade e 

sustentação ao longo do período de implementação do presente Plano e 

posteriores; 

(ii) Prestação, regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico, de 

forma participativa e integrada, com vistas à sua universalização. Referem-se 

a diretrizes e estratégias que buscam assegurar o fortalecimento da prestação 

dos serviços, em sintonia com os princípios da Lei 11.445/2007, bem como do 

papel do titular, a partir das atividades de gestão, regulação e fiscalização, na 

perspectiva da maior eficiência, eficácia e efetividade do setor; 

(iii) Investimento e cobrança dos serviços de saneamento básico, fundamentais 

para assegurar fluxo estável de recursos financeiros para o setor e 

mecanismos para sua eficiente utilização e fiscalização, com base no princípio 

de qualificação dos gastos públicos e da progressiva priorização de 

investimentos em medidas estruturantes; 

(iv) Monitoramento e avaliação sistemática do PMSB, baseado no pressuposto 

central de que seja um planejamento fundamental, portanto implementado 

com contínuo acompanhamento e monitoramento, com vistas à sua adaptação 

à realidade que se apresentar. 

 

Neste contexto, as seguintes diretrizes e estratégias devem ser adotadas para 

o êxito na implementação do PMSB: 

 

DE1. A gestão plena dos serviços de saneamento básico no município compreende 

as atividades de (i) planejamento; (ii) regulação e fiscalização; (iii) prestação dos 

serviços; e (iv) participação e controle social; 

DE2. A Prefeitura Municipal e os demais agentes responsáveis pela gestão plena 

dos serviços devem fortalecer a gestão institucional e a prestação dos serviços, 

realizando capacitação técnica e gerencial de dirigentes, técnicos e membros de 

conselhos, além de ações de comunicação, mobilização e educação ambiental, 



 

assegurando a transparência e o acesso às informações, bem como à prestação de 

contas, e a participação e controle social; 

DE3. A Prefeitura Municipal e os demais agentes responsáveis pela gestão plena 

dos serviços devem fortalecer a coordenação da Política de Saneamento Básico, 

utilizando o PMSB como instrumento orientador das políticas, projetos e ações para 

o setor, considerado seu caráter vinculante ao poder público, os prestadores de 

serviços e à entidade reguladora e fiscalizadora, buscando sua observância na 

previsão orçamentária e na execução financeira, cuja prioridade de alocação deve 

adotar critérios sanitário, epidemiológico e social na alocação de recursos; 

DE4. A Prefeitura Municipal deve criar um departamento, seção ou equipe na 

estrutura administrativa municipal para a coordenação, articulação e integração da 

política, a partir das diretrizes do PMSB, fortalecendo a capacidade técnica e 

administrativa, por meio de recursos humanos, logísticos, orçamentários e 

financeiros; 

DE5. A Prefeitura Municipal e os demais agentes responsáveis pela gestão plena 

dos serviços devem assegurar ambiente regulatório que reduza riscos e incertezas 

normativas e estimule a cooperação entre os atores do setor, por meio do apoio à 

entidade reguladora e fiscalizadora nas atividades de acompanhamento; 

DE6. A Prefeitura Municipal e os demais agentes responsáveis pela gestão plena 

dos serviços devem fortalecer a cultura da participação e do controle social por meio 

de conselhos, audiências públicas, reuniões comunitárias e demais ações de 

mobilização social, assegurando a capacitação continuada de conselheiros e 

representantes de instâncias de controle social em questões específicas de 

saneamento básico; 

DE7. Incumbe à entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços a verificação do 

cumprimento deste PMSB por parte dos prestadores de serviços, na forma das 

disposições legais, regulamentares e contratuais. Enquanto não houver entidade 

reguladora e fiscalizadora instituída, a Prefeitura Municipal deve responsabilizar-se 

por tal obrigação; 

DE8. A entidade reguladora e fiscalizadora deve realizar o monitoramento e 

avaliação anual do Plano e publicar o Relatório de Avaliação Anual do PMSB. 



 

Enquanto não houver entidade reguladora e fiscalizadora instituída, a Prefeitura 

Municipal deve responsabilizar-se por tal obrigação; 

DE9. A Prefeitura Municipal, com o apoio da entidade reguladora e fiscalizadora, 

deve realizar uma Audiência Pública por ano para apresentar os resultados da 

avaliação anual e receber contribuições da população para a melhoria dos serviços; 

DE10. A cada quatro anos a Prefeitura Municipal, com o apoio da entidade 

reguladora e fiscalizadora, deve revisar o PMSB de forma a corrigir distorções, 

aprimorar as propostas e adequar metas e ações à realidade constatada a cada ano 

de avaliação do Plano. O processo de revisão deve adotar os mesmos 

procedimentos da elaboração do Plano, inclusive no que diz respeito à comunicação 

e mobilização social. No exercício das atividades de planejamento dos serviços, a 

Prefeitura Municipal poderá basear-se em estudos fornecidos pelos prestadores 

de serviços; 

DE11. Caso os serviços de saneamento básico estejam delegados a terceiros 

quando da aprovação do presente PMSB, deverá ser firmado aditivo contratual para 

adequar as exigências do Plano ao contrato vigente, no que couber, preservado o 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato; 

DE12. As metas fixadas neste PMSB devem ser rigorosamente obedecidas. No 

Relatório de Avaliação Anual do PMSB deve ser verificado o cumprimento das 

metas. Identificado que alguma meta não será alcançada, devem ser avaliados os 

motivos, identificados os responsáveis e propostas alternativas a serem 

consideradas quando da revisão do Plano; 

DE13. A previsão de investimentos fixada neste PMSB deve ser rigorosamente 

obedecida. Uma vez não cumprida alguma das previsões de investimento, devem 

ser avaliados os motivos, identificados os responsáveis e propostas alternativas a 

serem consideradas de imediato ou quando da revisão do Plano; 

DE14. A Prefeitura Municipal e o prestador de serviços devem desenvolver gestões 

e realizar avaliações periódicas para que a previsão orçamentária e a execução 

financeira, no campo do saneamento básico, observem as metas e diretrizes 

estabelecidas no PMSB, o qual deve estar integrado com os demais planejamentos 



 

setoriais fortalecendo uma visão integrada das necessidades de todo o território 

municipal; 

DE15. Os serviços de saneamento básico no Município estão sujeitos à cobrança 

de tarifas ou taxas dos usuários e ao recebimento de incentivos e subsídios, 

segundo modelos, estruturas e valores aprovados pela entidade reguladora e 

fiscalizadora. Enquanto não houver entidade reguladora e fiscalizadora instituída, a 

Prefeitura Municipal deve responsabilizar-se por tal obrigação; 

DE16. A entidade reguladora e fiscalizadora deve aprovar e fiscalizar o cumprimento 

dos tempos médios de execução de serviços de cada modalidade do saneamento 

básico, propostos pelo Prestador de Serviços. Enquanto não houver entidade 

reguladora e fiscalizadora instituída, a Prefeitura Municipal deve responsabilizar-se 

por tal obrigação; 

DE17. O abastecimento de água potável deve ser realizado de forma regular e 

contínua, com as redes de distribuição pressurizadas 24 horas por dia. Cabe à 

entidade reguladora e fiscalizadora verificar a continuidade do abastecimento; 

DE18. A qualidade da água potável deve atender à Portaria 2.914/2011 do 

Ministério da Saúde, ou outra que vier a substituí-la, cabendo ao prestador de 

serviços realizar o controle permanente da qualidade da água e enviar relatórios 

mensais à Secretaria de Saúde do Município, ou outra estabelecida pela Prefeitura 

Municipal, bem como à entidade reguladora e fiscalizadora; 

DE19. A coleta de esgotos sanitários deve priorizar a utilização de redes coletoras, 

mantida a possibilidade de uso de fossas sépticas individuais nos domicílios, desde 

que atendidas as condições adequadas de segurança sanitária e ambiental, 

cabendo à Prefeitura Municipal fiscalizar o cumprimento dessas condições; 

DE20. É obrigatório o tratamento dos esgotos sanitários antes do lançamento em 

curso d'água, a partir da data estabelecida para esta meta no presente PMSB, 

sendo admitidas soluções progressivas para atendimento dos padrões 

estabelecidos pelo Conama - Conselho Nacional de Meio Ambiente, de acordo com 

a classe do corpo receptor e conforme metas estipuladas neste PMSB; 

DE21. A qualidade do efluente do tratamento de esgotos deve atender aos padrões 

estabelecidos pelo Conama - Conselho Nacional de Meio Ambiente, de acordo com 



 

a classe do corpo receptor, cabendo ao prestador de serviços realizar o controle 

permanente da qualidade do efluente e enviar relatórios mensais à Secretaria de 

Meio Ambiente do Município, ou outra estabelecida pela Prefeitura Municipal, bem 

como à entidade reguladora e fiscalizadora; 

DE22. Não são admitidos vazadouros a céu aberto, também denominados de lixões, 

para a disposição final dos resíduos sólidos domiciliares e públicos, a partir da data 

estabelecida para o alcance de 100% de domicílios com resíduos sólidos cujo 

tratamento e destinação final são ambientalmente adequados nos termos da Lei 

12.305/2010; 

DE23. O tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos 

sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos devem obedecer 

à Lei 12.305/2010; 

DE24. A coleta seletiva e a reciclagem dos resíduos sólidos devem ser prioridades 

da Prefeitura Municipal e serem implementadas progressivamente, conforme 

estabelecido nas metas deste PMSB; 

DE25. A drenagem e manejo das águas pluviais deve priorizar soluções que 

estimulem a infiltração e o armazenamento da água de chuva, de forma a reduzir a 

necessidade de galerias de drenagem; 

DE26. A educação sanitária e ambiental deve ser atividade permanente no 

município, coordenada pela Prefeitura Municipal, devendo ser realizada pelos 

prestadores de serviços, entidade reguladora e fiscalizadora e a própria Prefeitura 

Municipal. 

 

8.3. METAS 

As metas são instrumentos fundamentais para o acompanhamento da 

execução do PMSB ao longo dos próximos 20 anos e vinculam-se aos resultados 

efetivos das ações de saneamento básico, bem como das diretrizes e estratégicas, 

que se soma aos correspondentes esforços dos agentes que atuam na gestão plena 

dos serviços no nível do Município. 

São as seguintes as metas para o saneamento básico no município: 



 

Quadro 8.3.1 – Indicadores e Metas a serem atingidas pelo Plano Municipal de Saneamento Básico 

Indicador 
Valor do Ano-

Base 

Meta de curto 
prazo (5 anos 

após a 
aprovação do 

Plano) 

Meta de médio 
prazo (10 anos 

após a 
aprovação 
do Plano) 

Meta de longo 
prazo (20 anos 

após a 
aprovação 
do Plano) 

  Ano:  Ano: Ano: Ano: 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A1. % de domicílios urbanos e rurais abastecidos por rede de 
distribuição e por poço ou nascente com canalização interna 95,59% 100% 100% 100% 

A2. % de domicílios urbanos abastecidos por rede de distribuição e 
por poço ou nascente com canalização interna 54,47% 70% 80% 100% 

A3. % de domicílios rurais abastecidos por rede de distribuição e por 
poço ou nascente com canalização interna 41,12% 62,6% 80% 100% 

A4. % de economias ativas atingidas por paralisações e interrupções 
sistemáticas no abastecimento de água - - - - 

A5. % do índice de perdas de água na distribuição 39,15% 36,3% 32,5% 25% 

          

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

E1. % de domicílios urbanos e rurais servidos por rede coletora ou 
fossa séptica para os excretas ou esgotos sanitários 57,43% 70% 80% 100% 

E2. % de domicílios urbanos servidos por rede coletora ou fossa 
séptica para os excretas ou esgotos sanitários 55,75% 70% 80% 100% 

E3. % de domicílios rurais servidos por rede coletora ou fossa séptica 
para os excretas ou esgotos sanitários 1,68% 23,6% 46% 100% 

E4. % de tratamento de esgoto coletado 0% 23,6% 46% 100% 

E5. % de domicílios urbanos e rurais com renda até três salários 
mínimos mensais que possuem unidades hidrossanitárias 81,3% 85% 90% 100% 



 

          

LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

R1. % de domicílios urbanos e rurais atendidos por coleta direta e 
indireta de resíduos sólidos 93,38% 100% 100% 100% 

R2. % de domicílios urbanos atendidos por coleta direta e indireta de 
resíduos sólidos 93,38% 100% 100% 100% 

R3. % de domicílios rurais atendidos por coleta direta e indireta de 
resíduos sólidos 0% 16,8% 28% 64% 

R4. % de domicílios cujos resíduos sólidos tem tratamento e 
destinação final ambientalmente adequados nos termos da 
Lei 12.305/2010 70% 77,5% 85% 100% 

R5. % de domicílios com coleta seletiva de resíduos sólidos 0% 20% 30% 50% 

          

DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

D1. % de domicílios urbanos e rurais atendidos por microdrenagem 
(sarjeta e/ou rede) 0% 32,5% 55% 95% 

D2. % de domicílios urbanos atendidos por microdrenagem (sarjeta 
e/ou rede) 0% 32,5% 55% 100% 

D3. % de domicílios rurais atendidos por microdrenagem (sarjeta 
e/ou rede) 0% 32,5% 55% 90% 

D4. Quantidade de áreas em que ocorreram inundações e/ou 
enxurradas 5 4 3 0 

 

 



 

8.4. SOLUÇÕES TÉCNICAS E ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS 

 

8.4.1. Cálculo da Demanda 

Para a obtenção da projeção populacional do município de Tenente Ananias 

foram consideradas as populações históricas disponíveis no IBGE e referentes aos 

censos demográficos de 1991, 2000 e 2010. Tendo obtido o seguinte quadro: 

 

Quadro 8.4.1 – Populações Históricas do Município 

Populações 

Ano do Censo Tx Geom Cresc. (%) 

1991 2000 2010 2000/1991 2010/2000 Adotada 

Urbana 4.991 5.581 6.825 1,25% 2,03% 1,64% 

Rural 4.538 3.294 3.058 -3,50% -0,74% -2,12% 

Total 9.529 8.875 9.883 -2,25% 1,29% -0,48% 

 

Para os cálculos das demandas para o atendimento a cada eixo do setor 

saneamento básico para o município, foram preparados o quadro de 8.4.2 - 

Projeção Populacional, tendo sido efetuadas as seguintes considerações: a) A taxa 

geométrica média de crescimento populacional para a população urbana no período 

de 2000 a 2010 foi de 2,03%. Assim, adotou-se a taxa geométrica média de 

crescimento da população de 1,29% ao ano. Para a população rural, a taxa 

geométrica média apresentou valores negativos, a mesma vem caindo a uma taxa 

média de -0,74%, desta forma, quando houver a revisão deste plano e se 

constatado mudanças na população rural, estes serão ajustados, assim, para efeito 

de planejamento no presente PMSB, considerou-se taxa de crescimento 1,64% ao 

longo de todo o período. 

Para se calcular os déficits de populações a serem atendidas para os 4 eixos, 

foram consideradas as projeções populacionais, as metas a serem atingidas, as 

populações atendidas e as situações atuais dos sistemas existentes. É importante 

destacar que a população considerada para ser atendida no ano zero de 

planejamento é a população meta para o atendimento de curto prazo, pois os 

investimentos para o atendimento da população de 5 anos do plano devem ser 

efetuados até o final do período, mas iniciando-se no ano zero. Assim ocorreu para 



 

os demais anos. Dessa forma, os investimentos necessários para o atendimento da 

população de final de plano devem ser viabilizados até a metade do período de 

planejamento. Destaca-se, ainda, que alguns déficits deverão ser calculados em 

função da situação da unidade operacional a que se refere e que serão 

apresentados em cada item correspondente. 

 

Quadro 8.4.2 – Projeção Populacional do Município 

ANO DE 
PLANEJAMENTO Ano 

População 

Urbana Rural Total 

ANO ZERO 2021 8.193 2.798 10.991 

 2022 8.317 2.774 11.091 

 2023 8.441 2.750 11.191 

 2024 8.565 2.726 11.291 

 2025 8.689 2.702 11.391 

ANO 5 2026 8.813 2.678 11.491 

 2027 8.937 2.654 11.591 

 2028 9.061 2.630 11.691 

 2029 9.185 2.606 11.791 

 2030 9.309 2.582 11.891 

ANO 10 2031 9.433 2.558 11.991 

 2032 9.557 2.534 12.091 

 2033 9.681 2.510 12.191 

 2034 9.805 2.486 12.291 

 2035 9.929 2.462 12.391 

 2036 10.053 2.438 12.491 

 2037 10.177 2.414 12.591 

 2038 10.301 2.390 12.691 

 2039 10.425 2.366 12.791 

 2040 10.549 2.342 12.891 

ANO 20 2041 10.673 2.318 12.991 

 2042 10.797 2.294 13.091 

 2043 10.921 2.270 13.191 

 

O Quadro 8.4.3, a seguir, apresenta as populações atendidas e os déficits de 

atendimento populacional para os 4 componentes do Setor Saneamento, para cada 

etapa de planejamento prevista no plano, ou seja, ano zero, curto prazo (5 anos), 

médio prazo (10 anos) e longo prazo (20 anos). 

 



 

Quadro 8.4.3 - Populações Atendidas e Déficits de Atendimento Populacional 
no Período de Planejamento 

 
 

Abastecimento de Água  Limpeza Urbana e Resíduos Sólidos 

Populações Urbanas Atendidas e Déficits  Populações Urbanas Atendidas e Déficits 

Ano 

Populações  
Ano 

Populações 

Atendida Existente A atender Déficit  Atendida Existente A atender Déficit 

2021 4.463 8.193 6.169 1.706  2021 7.651 8.193 6.169 1.482 

2026 6.169 8.813 7.546 1.377  2026 8.813 8.813 - - 

2031 7.546 9.433 10.673 3.127  2031 9.433 9.433 - - 

2041 10.673 10.673 10.673 -  2041 10.673 10.673 - - 

           
Populações Rurais Atendidas e Déficits  Populações Rurais Atendidas e Déficits 

Ano 

Populações  
Ano 

Populações 

Atendida Existente A atender Déficit  Atendida Existente A atender Déficit 

2021 1.151 2.798 1.676 525  2021 0 2.798 450 450 

2026 1.676 2.678 2.046 370  2026 450 2.678 716 266 

2031 2.046 2.558 2.318 272  2031 716 2.558 1.484 768 

2041 2.318 2.318 2.318 -  2041 1.484 2.318 834 649 

           

           
ESGOTAMENTO SANITÁRIO  DRENAGEM URBANA 

Populações Urbanas Atendidas e Déficits  Populações Urbanas Atendidas e Déficits 

Ano 

Populações  
Ano 

Populações 

Atendida Existente A atender Déficit  Atendida Existente A atender Déficit 

2021 4.568 8.193 6.169 1.601  2021         

2026 6.169 8.813 7.546 1.377  2026         

2031 7.546 9.433 10.673 3.127  2031         

2041 10.673 10.673 10.673 -  2041         

           
Populações Rurais Atendidas e Déficits  Populações Rurais Atendidas e Déficits 

Ano 

Populações  
Ano 

Populações 

Atendida Existente A atender Déficit  Atendida Existente A atender Déficit 

2021 47 2.798 632 585  2021         

2026 632 2.678 1.177 545  2026         

2031 1.177 2.558 2.318 1.141  2031         

2041 2.318 2.318 2.318 -  2041         

 
 

O Quadro 8.4.4, a seguir, apresenta as populações atendidas e os déficits de 

atendimento populacional para as instalações hidrossanitárias, para cada etapa de 



 

planejamento prevista no plano, ou seja, ano zero, curto prazo (5 anos), médio prazo 

(10 anos) e longo prazo (20 anos). 

 

Quadro 8.4.4 - Instalações Hidrossanitárias 

Abastecimento de Água - Instalações Hidrossanitárias 

Populações Urbanas Atendidas e Déficits 

Ano 

Populações 

Atendida Existente A atender Déficit 

2021 5.124 8.193 7.491 2.367 

2026 7.491 8.813 8.490 999 

2031 8.490 9.433 10.673 2.183 

2041 10.673 10.673 10.673 - 

     

Populações Rurais Atendidas e Déficits 

Ano 

Populações 

Atendida Existente A atender Déficit 

2021 525 2.798 2.276 1.751 

2026 2.276 2.678 2.302 26 

2031 2.302 2.558 2.318 16 

2041 2.318 2.318 2.318 - 

 

8.4.2. Soluções técnicas 

Para as definições das soluções técnicas foram consideradas as unidades 

principais dos sistemas que compõem cada eixo do setor saneamento, conforme 

descrito a seguir, bem como as características dos sistemas existentes, conforme 

descritos no diagnóstico anteriormente apresentado. 

 

8.4.2.1. Rede de distribuição de água e Reservação: 

Para a definição das necessidades de redes de distribuição de água para o 

atendimento ao município Tenente Ananias, é importante destacar que foram 

consideradas apenas as populações urbanas. As populações rurais serão atendidas 

com soluções alternativas, tendo em vista serem dispersas e com reduzida 

densidade demográfica, e que não se justifica a adoção de soluções coletivas. 

Conforme descrito no diagnóstico, as redes de distribuição de água do açude Jesus, 

Maria e José, atendendo a 54,47% da população urbana, e apresenta como 



 

especificidades as necessidades de ampliação da rede para que se possa atender 

a 100% da população urbana.   

O Quadro 8.4.5 a seguir apresenta as necessidades de investimentos, 

considerando os valores recomendados no roteiro, e por período de planejamento 

(curto, médio e longo prazos). Em seguida, apresenta-se, ainda, as necessidades 

de investimentos para as reposições com redes de distribuição de água, tendo sido 

considerado os valores e as considerações indicados no manual para elaboração 

de planos municipais de saneamento básico. 

 

Quadro 8.4.5 - Necessidades de Investimentos para ampliação e reposição 

de redes de distribuição de água 

 

Abastecimento de Água - Novo 

Investimentos Rede de Distribuição de Água - Urbana 

Ano 

Populações 

Pop. Aten. (hab) Déficit (hab) Per Capita (R$/hab) Valor (R$) 

2021 4.463 1.706 780,00 1.330.892,86 

2026 6.169 1.377 780,00 1.073.982,00 

2031 7.546 3.127 780,00 2.438.748,00 

2041 10.673 - - - 

TOTAL       4.843.622,86 

 

Abastecimento de Água - Reposição 

Investimentos Rede de Distribuição de Água - Urbana 

Ano 

Populações 

Pop. Aten. (hab) Déficit (hab) Per Capita (R$/hab) Valor (R$) 

2021 4.463 1.706 858,00 1.463.982,15 

2026 6.169 1.377 1.029,60 1.417.656,24 

2031 7.546 3.127 1.441,44 4.506.806,30 

2041 10.673 - - - 

TOTAL       7.388.444,69 

 

8.4.2.2. Instalações hidrossanitárias: 

Com relação às instalações hidrossanitárias, verifica-se que no município há 

necessidade de implantação apenas para parte das populações incrementais. 

Assim, para efeito deste plano municipal, considerou-se que se faz necessário o 



 

atendimento de 10% das populações incrementais, urbanas e rurais. O Quadro 

8.4.6 a seguir apresenta os valores necessários de investimentos para essas 

instalações, não tendo sido considerados valores adicionais para reposição. 

 

Quadro 8.4.6 - Necessidades de Investimentos 
 

Abastecimento de Água - Instalações Hidrossanitárias 

Populações Urbanas Atendidas e Déficits 

Ano Pop. Aten. (hab) Déficit (hab) Per Capita (R$/hab) Valor (R$) 

2021 5.124 2.367 1.050,00 2.485.452,69 

2026 7.491 999 1.050,00 1.048.897,50 

2031 8.490 2.183 1.050,00 2.292.465,00 

2041 10.673 - - - 

TOTAL       5.826.815,19 

     

Populações Rurais Atendidas e Déficits 

Ano Pop. Aten. (hab) Déficit (hab) Per Capita (R$/hab) Valor (R$) 

2021 525 1.751 1.050,00 1.838.649,96 

2026 2.276 26 1.050,00 26.985,00 

2031 2.302 16 1.050,00 16.590,00 

2041 2.318 - - - 

TOTAL       1.882.224,96 

 

8.4.2.3. Sistema de produção de água (da captação à estação de tratamento): 

Para efeito de necessidades de investimentos em produção de água, foram 

considerados os déficits calculados anteriormente, a situação atual do sistema 

produtivo existente e os valores per capitas indicados no roteiro fornecido pelo 

Ministério das Cidades. Para esse item considerou-se apenas as populações 

urbanas. Para as estimativas de custos de sistema produtivo para as populações 

rurais foram considerados investimentos para poços e nascentes, atendendo aos 

déficits anteriormente calculados. Os resultados estão apresentados no Quadro 

8.4.7 e 8.4.8. 

Foi também levado em consideração a recomendação do Atlas de Águas da 

ANA, que prevê investimentos para o Sistema Integrado Pau dos Ferros, que 

atenderá a região do Alto Oeste Potiguar.  

 



 

Quadro 8.4.7 - Necessidades de Investimentos para ampliação do sistema 

produtivo por soluções coletiva 
Abastecimento de Água - Novo 

Investimentos em Sistemas Produtivos 

Ano Pop. Aten. (hab) Déficit (hab) Per Capita (R$/hab) Valor (R$) 

2021 4.463 1.706 1.413,56 2.411.919,12 

2026 6.169 1.377 1.413,56 1.946.330,76 

2031 7.546 3.127 1.413,56 4.419.636,70 

2041 10.673 - - - 

TOTAL       8.777.886,58 

 

Abastecimento de Água - Reposição 

Investimentos em Sistemas Produtivos 

Ano Pop. Aten. (hab) Déficit (hab) Per Capita (R$/hab) Valor (R$) 

2021 4.463 1.706 1.554,92 2.653.111,03 

2026 6.169 1.377 1.865,90 2.569.156,61 

2031 7.546 3.127 2.612,26 8.167.488,61 

2041 10.673 - - - 

TOTAL       13.389.756,26 

 

Quadro 8.4.8 - Necessidades de Investimentos para ampliação do sistema 

produtivo por soluções individuais 

Abastecimento de Água - Novo 

Investimentos em Poços ou Nascentes - Rural 

Ano Pop. Aten. (hab) Déficit (hab) Per Capita (R$/hab) Valor (R$) 

2021 1.151 525 315,00 165.520,66 

2026 1.676 370 315,00 116.415,18 

2031 2.046 272 315,00 85.554,00 

2041 2.318 - - - 

TOTAL       367.489,84 

 

Abastecimento de Água - Reposição 

Investimentos em Poços ou Nascentes - Rural 

Ano Pop. Aten. (hab) Déficit (hab) Per Capita (R$/hab) Valor (R$) 

2021 1.151 525 346,50 182.072,72 

2026 1.676 370 415,80 153.668,04 

2031 2.046 272 582,12 158.103,79 

2041 2.318 - - - 

TOTAL       493.844,55 

 



 

8.4.2.4. Sistema de esgotos (coleta e tratamento): 

No município, tem-se, atualmente, esgotamento sanitário utilizando sistema 

de rede coletora em algumas áreas do município. Entretanto, tem-se como premissa 

a implantação de solução coletiva por meio de redes coletoras e tratamento, desde 

que se tenha uma sustentabilidade técnica, econômica, social e ambiental. Assim, 

para efeitos de estimativas de custos considerou-se que a solução definitiva se dará 

por meio da instalação e ampliação da rede coleta e sistema de tratamento para a 

área urbana e instalação de fossas sépticas seguidas de sumidouros para as 

áreas rurais, mas havendo a possibilidade de alteração dessa solução caso os 

estudos a serem contratados indiquem a inviabilidade técnica das soluções 

adotadas, serão planejadas novas soluções que se apresentem com menores 

custos de implantação, operação e manutenção.   

A partir das situações anteriormente descritas, optou-se por estimar custos 

de investimentos para população urbana considerando 100% da população 

incremental a ser atendida com rede coletora e tratamento. Para a população rural 

foi considerado 100% da população incremental a ser atendida por meio de solução 

individual (fossas sépticas seguidas de sumidouro). 

As estimativas de custos para investimentos com redes coletoras e 

tratamento estão indicadas a seguir nos Quadros 8.4.9 e 8.4.10. 

 

Quadro 8.4.9 - Necessidades de Investimentos para ampliação e reposição 

de redes coletoras de esgotos 

Esgotamento Sanitário Urbano - Novo 

Investimentos em Rede Coletora de Esgotos 

Ano Pop. Aten. (hab) Déficit (hab) Per Capita (R$/hab) Valor (R$) 

2021 4.568 1.601 1.106,00 1.771.151,17 

2026 6.169 1.377 1.106,00 1.522.851,40 

2031 7.546 3.127 1.106,00 3.458.019,60 

2041 10.673 - - - 

TOTAL       6.752.022,17 

 

 

 



 

Esgotamento Sanitário Urbano - Reposição 

Investimentos em Rede Coletora de Esgotos 

Ano Pop. Aten. (hab) Déficit (hab) Per Capita (R$/hab) Valor (R$) 

2021 4.568 1.601 1.216,60 1.948.266,28 

2026 6.169 1.377 1.459,92 2.010.163,85 

2031 7.546 3.127 2.043,89 6.390.420,22 

2041 10.673 - - - 

TOTAL       10.348.850,35 

 

Quadro 8.4.10 - Necessidades de Investimentos para ampliação e reposição 

de unidades de tratamento 

Esgotamento Sanitário Urbano - Novo 

Investimentos em Tratamento de Esgotos 

Ano Pop. Aten. (hab) Déficit (hab) Per Capita (R$/hab) Valor (R$) 

2021 0 8.193 200,00 1.638.600,00 

2026 2.080 6.733 200,00 1.346.600,00 

2031 4.339 5.094 200,00 1.018.800,00 

2041 10.673 - - - 

TOTAL       4.004.000,00 

 

Esgotamento Sanitário Urbano - Reposição 

Investimentos em Tratamento de Esgotos 

Ano Pop. Aten. (hab) Déficit (hab) Per Capita (R$/hab) Valor (R$) 

2021 0 8.193 220,00 1.802.460,00 

2026 2.080 6.733 264,00 1.777.512,00 

2031 4.339 5.094 369,60 1.882.742,40 

2041 10.673 - - - 

TOTAL       5.462.714,40 

 

8.4.2.5. Fossas sépticas seguida de filtro ou sumidouro: 

As fossas sépticas estão previstas para serem utilizadas em toda a área rural, 

sendo que, como descrito anteriormente, poderá ser utilizada em parte da zona 

urbana, se assim os estudos mostrarem esta necessidade, até o final do horizonte 

de planejamento do plano municipal. A definição da solução a ser adotada durante 

a implementação do PMSB deverá ser consequência de estudos a serem 

contratados para tal finalidade, incluindo a elaboração de projetos. 

As estimativas de custos para investimentos em fossas sépticas seguidas de 

sumidouros estão indicadas a seguir, nos Quadros 8.4.11 (sendo este investimento, 



 

por hora, definido como nulo, já que se planeja investir para a área urbana em redes 

coletoras e tratamento) e 8.4.12, tanto para a população urbana, quanto para a 

população rural, considerando novas instalações e reposições. 

 

Quadro 8.4.11 - Necessidades de Investimentos em fossas sépticas em áres 

urbanas 

Esgotamento Sanitário Urbano - Novo 

Fossas Sépticas Seguidas de Sumidouro 

Ano Pop. Aten. (hab) Déficit (hab) Per Capita (R$/hab) Valor (R$) 

2021 - - - - 

2026 - - - - 

2031 - - - - 

2041 - - - - 

TOTAL - - - - 

 

Esgotamento Sanitário Urbano - Reposição 

Fossas Sépticas Seguidas de Sumidouro 

Ano Pop. Aten. (hab) Déficit (hab) Per Capita (R$/hab) Valor (R$) 

2021 - - - - 

2026 - - - - 

2031 - - - - 

2041 - - - - 

TOTAL - - - - 

 

 

Quadro 8.4.12 - Necessidades de Investimentos em fossas sépticas em áres 

rurais 

Esgotamento Sanitário Rural - Novo 

Fossas Sépticas Seguidas de Sumidouro 

Ano Pop. Aten. (hab) Déficit (hab) Per Capita (R$/hab) Valor (R$) 

2021 47 585 1.050,00 614.243,28 

2026 632 545 1.050,00 572.241,60 

2031 1.177 1.141 1.050,00 1.198.386,00 

2041 2.318 - - - 

TOTAL       2.384.870,88 

 

 

 



 

Esgotamento Sanitário Rural - Reposição 

Fossas Sépticas Seguidas de Sumidouro 

Ano Pop. Aten. (hab) Déficit (hab) Per Capita (R$/hab) Valor (R$) 

2021 47 585 1.155,00 675.667,61 

2026 632 545 1.386,00 755.358,91 

2031 1.177 1.141 1.940,40 2.214.617,33 

2041 2.318 - - - 

TOTAL       3.645.643,85 

 

8.4.2.6. Aterro sanitário para resíduos sólidos: 

Tem-se necessidade de construção de um aterro sanitário, por mais que seja 

viável o investimento em um aterro microrregional, para o município é inviável em 

decorrência da distância, cerca de 50km, desta forma consideraremos o 

investimento para a construção de um aterro para atender o município, se os 

estudos e projetos mostrarem a inviabilidade consideraremos outras alternativas.  

As estimativas de custos para investimentos de implantação de aterro 

sanitário, bem como reposição do mesmo, estão indicadas a seguir, nos Quadros 

8.4.13 e 8.4.14 considerando tanto para a população urbana, quanto para a 

população rural.  

 

Quadro 8.4.13 - Necessidades de Investimentos em Aterros Sanitários para 

Populações Urbanas 

Resíduos Sólidos Urbanos - Novo 

Investimentos em Aterros Sanitários 

Ano Pop. Aten. (hab) Déficit (hab) Per Capita (R$/hab) Valor (R$) 

2021 0 8.193 150,00 1.228.950,00 

2026 8.813 5.949 150,00 892.316,25 

2031 9.433 4.245 150,00 636.727,50 

2041 10.673 - - - 

TOTAL       2.757.993,75 

 

 

 

 

 



 

Resíduos Sólidos Urbanos - Reposição 

Investimentos em Aterros Sanitários 

Ano Pop. Aten. (hab) Déficit (hab) Per Capita (R$/hab) Valor (R$) 

2021 0 8.193 165,00 1.351.845,00 

2026 8.813 5.949 198,00 1.177.857,45 

2031 9.433 4.245 277,20 1.176.672,42 

2041 10.673 - - - 

TOTAL       3.706.374,87 

 

Quadro 8.4.14 - Necessidades de Investimentos em Aterros Sanitários para 

Populações Rurais 

Resíduos Sólidos Rurais - Novo 

Investimentos em Aterros Sanitários 

Ano Pop. Aten. (hab) Déficit (hab) Per Capita (R$/hab) Valor (R$) 

2021 0 450 150,00 67.500,00 

2026 450 266 150,00 39.914,40 

2031 716 768 150,00 115.164,00 

2041 1.484 649 - - 

TOTAL       222.578,40 

 

Resíduos Sólidos Rurais - Reposição 

Investimentos em Aterros Sanitários 

Ano Pop. Aten. (hab) Déficit (hab) Per Capita (R$/hab) Valor (R$) 

2021 0 450 165,00 74.250,00 

2026 450 266 198,00 52.687,01 

2031 716 768 277,20 212.823,07 

2041 1.484 649 - - 

TOTAL       339.760,08 

 

8.4.2.7. Coleta seletiva e unidades de triagem e compostagem: 

Como descrito anteriormente, não há coleta seletiva no município, nem 

unidades de triagem e compostagem para os resíduos sólidos coletados. Assim, 

tem-se necessidade de construção de uma unidade de triagem e compostagem 

dentro dos limites do município, pois ficará inviável em virtude da distância o 

município participar de um consórcio intermunicipal. Porém, como descrito 

anteriormente, se os estudos mostrarem a inviabilidade outras medidas serão 

adotadas. As estimativas de custos para investimentos de implantação de uma 

unidade de triagem e compostagem, bem como reposição da mesma, estão 



 

indicadas a seguir, nos Quadros 8.4.15 e 8.4.16 considerando tanto para a 

população urbana, quanto para a população rural. Ainda foi acrescido a aquisição 

de um caminhão coletor compactador, tendo em vista a deficiência na coleta de 

resíduos sólidos. 

 

Quadro 8.4.15 - Necessidades de Investimentos em Unidades de 

Compostagem e Triagem para Populações Urbanas 

Resíduos Sólidos Urbanos - Novo 

Unidades de Compostagem e Triagem - Urbano 

Ano Pop. Aten. (hab) Déficit (hab) Per Capita (R$/hab) Valor (R$) 

2021 0 8.193 45,00 368.685,00 

2026 1.763 7.050 45,00 317.268,00 

2031 2.830 6.603 45,00 297.139,50 

2041 5.337 5.337 - - 

TOTAL       983.092,50 

 

Resíduos Sólidos Urbanos - Reposição 

Unidades de Compostagem e Triagem - Urbano 

Ano Pop. Aten. (hab) Déficit (hab) Per Capita (R$/hab) Valor (R$) 

2021 0 8.193 49,50 405.553,50 

2026 1.763 7.050 59,40 418.793,76 

2031 2.830 6.603 83,16 549.113,80 

2041 5.337 5.337 - - 

TOTAL       1.373.461,06 

 

Quadro 8.4.16 - Necessidades de Investimentos em Unidades de 

Compostagem e Triagem para Populações Rurais 

Resíduos Sólidos Urbanos - Novo 

Unidades de Compostagem e Triagem - Rural 

Ano Pop. Aten. (hab) Déficit (hab) Per Capita (R$/hab) Valor (R$) 

2021 0 2.798 45,00 125.910,00 

2026 536 2.142 45,00 96.408,00 

2031 767 1.791 45,00 80.577,00 

2041 1.159 1.159 - - 

TOTAL       302.895,00 

 

 

 



 

Resíduos Sólidos Urbanos - Reposição 

Unidades de Compostagem e Triagem - Rural 

Ano Pop. Aten. (hab) Déficit (hab) Per Capita (R$/hab) Valor (R$) 

2021 0 2.798 49,50 138.501,00 

2026 536 2.142 59,40 127.258,56 

2031 767 1.791 83,16 148.906,30 

2041 1.159 1.159 - - 

TOTAL       414.665,86 

 

8.4.2.8. Rede Coletora de Águas Pluviais: 

Neste Plano Municipal de Saneamento Básico considerou-se o atendimento 

de toda a população urbana, não tendo sido consideradas redes coletoras para as 

populações rurais, tendo em vista a situação de população dispersa. Os valores 

necessários estimativos para as galerias de águas pluviais estão indicados no 

Quadro 8.4.17 a seguir. 

 

Quadro 8.4.17 - Necessidades de Investimentos em Redes Coletoras de 

Águas Pluviais Urbanas 

 

8.4.2.9. Bacias de Amortecimento de Vazão e Qualidade de Água 

Neste Plano Municipal de Saneamento Básico considerou-se o atendimento 

de toda a população urbana, não tendo sido consideradas bacias de amortecimento 

de vazão e de qualidade de água para as populações rurais, tendo em vista a 

situação de população dispersa. Os valores necessários estimativos para as bacias 

de amortecimento de vazão e de qualidade de água estão indicados no Quadro 

8.4.18 a seguir. 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro 8.4.18 - Necessidades de Investimentos em Reservatórios de 

Amortecimento de vazão 

Drenagem Urbana - Novo 

Investimentos em Bacias de Amortecimento 

Ano Pop. Aten. (hab) Déficit (hab) Per Capita (R$/hab) Valor (R$) 

2021 0 8.193 300,00 2.457.900,00 

2026 2.864 2.324 300,00 697.132,50 

2031 5.188 5.485 300,00 1.645.455,00 

2041 10.673 - - - 

TOTAL       4.800.487,50 

 

Drenagem Urbana - Reposição 

Investimentos em Bacias de Amortecimento 

Ano Pop. Aten. (hab) Déficit (hab) Per Capita (R$/hab) Valor (R$) 

2021 0 8.193 330,00 2.703.690,00 

2026 2.864 2.324 396,00 920.214,90 

2031 5.188 5.485 554,40 3.040.800,84 

2041 10.673 - - - 

TOTAL       6.664.705,74 

 

8.4.2.10. Outros Investimentos 

Neste Plano Municipal de Saneamento Básico não se tem necessidades de 

outros investimentos além dos apresentados anteriormente. 

 

8.4.3. Necessidade de investimentos 

A síntese dos investimentos necessários para o atendimento aos quatro 

eixos do setor saneamento, incluindo investimentos e reposição, mais 

fortalecimento institucional, estão indicados nos quadros 8.4.19 a 8.4.23 a seguir, 

sendo importante destacar que os investimentos com fortalecimento institucional 

somente estão indicados nos quadros sínteses finais, haja vista que, pelo porte do 

município, correspondem a 30% do total de necessidades de reposição e deverão 

ser aplicados ao longo do tempo, tendo sido considerado a aplicação de 50% do 

valor estimado nos 5 primeiros anos, 30% do valor estimado nos 5 anos 

subsequentes e 20% do valor estimado nos últimos 10 anos de planejamento. 

 



 

A) NECESSIDADES DE INVESTIMENTOS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

 

Quadro 8.4.19 - Necessidades de Investimentos para o Sistema de Abastecimento de Água - Investimentos e Reposição 

Necessidades de Investimentos em Abastecimento de água - Novo 

 
 

 

Necessidades de Investimentos em Abastecimento de água – Reposição 

 
 

 

Síntese dos Investimentos em Abastecimento de Água - Novo e Reposição 

 

 

 

 

Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total

Rede de Distribuição de água 1.330.892,86  - 1.330.892,86 1.073.982,00 - 1.073.982,00    2.438.748,00   - 2.438.748,00    4.843.622,86    - 4.843.622,86   

Poços ou Nascentes - 165.520,66     165.520,66    - 116.415,18      116.415,18       - 85.554,00      85.554,00         - 367.489,84    367.489,84      

Instalações Hidrossanitárias 2.485.452,69  1.838.649,96  4.324.102,65 1.048.897,50 26.985,00        1.075.882,50    2.292.465,00   16.590,00      2.309.055,00    5.826.815,19    1.882.224,96 7.709.040,15   

Sistemas Produtivos 2.411.919,12  - 2.411.919,12 1.946.330,76 - 1.946.330,76    4.419.636,70   - 4.419.636,70    8.777.886,58    - 8.777.886,58   

Outros - - - - - - - - - - - -

TOTAL 6.228.264,67  2.004.170,62  8.232.435,29 4.069.210,26 143.400,18      4.212.610,44    9.150.849,70   102.144,00    9.252.993,70    19.448.324,63  2.249.714,80 21.698.039,43 

Item

Curto Médio Longo TOTAL

Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total

Rede de Distribuição de água 1.463.982,15  - 1.463.982,15 1.417.656,24 - 1.417.656,24    4.506.806,30   - 4.506.806,30    7.388.444,69    - 7.388.444,69   

Poços ou Nascentes - 182.072,72     182.072,72    - 153.668,04      153.668,04       - 158.103,79    158.103,79       - 493.844,55    493.844,55      

Instalações Hidrossanitárias - - - - - - - - - - - -

Sistemas Produtivos 2.653.111,03  - 2.653.111,03 2569156,608 - 2.569.156,61    8.167.488,61   - 8.167.488,61    13.389.756,26  13.389.756,26 

Outros - - - - - - - - - - - -

TOTAL 4.117.093,18  182.072,72     4.299.165,90 3.986.812,85 153.668,04      4.140.480,89    12.674.294,92 158.103,79    12.832.398,71  20.778.200,95  493.844,55    21.272.045,50 

Item

Curto Médio Longo TOTAL

Curto Médio Longo Curto Médio Longo Curto Médio Longo

Rede de Distribuição de água 1.330.892,86  1.073.982,00  2.438.748,00 1.463.982,15 1.417.656,24   4.506.806,30    2.794.875,01   2.491.638,24 6.945.554,30    12.232.067,55  

Poços ou Nascentes 165.520,66     116.415,18     85.554,00      182.072,72    153.668,04      158.103,79       347.593,38      270.083,22    243.657,79       861.334,39       

Instalações Hidrossanitárias 4.324.102,65  1.075.882,50  2.309.055,00 - - - 4.324.102,65   1.075.882,50 2.309.055,00    7.709.040,15    

Sistemas Produtivos 2.411.919,12  1.946.330,76  4.419.636,70 2.653.111,03 2.569.156,61   8.167.488,61    5.065.030,15   4.515.487,37 12.587.125,31  22.167.642,84  

Outros - - - - - - - - - -

TOTAL 8.232.435,29  4.212.610,44  9.252.993,70 4.299.165,90 4.140.480,89   12.832.398,71  12.531.601,19 8.353.091,33 22.085.392,41  42.970.084,93  

Item

Novo Reposição Total

Total Geral



 

B) NECESSIDADES DE INVESTIMENTOS EM SISTEMAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

Quadro 8.4.20 - Necessidades de Investimentos para o Sistema de Esgotamento Sanitário - Investimentos e Reposição 

Necessidades de Investimentos em Esgotamento Sanitário - Novo 

 

 

 

Necessidades de Investimentos em Esgotamento Sanitário - Reposição 

 

 

 

Síntese dos Investimentos em Esgotamento Sanitário - Novo e Reposição 

 

 

 

 

Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total

Rede Coletora de Esgotos 1.771.151,17 - 1.771.151,17 1.522.851,40 - 1.522.851,40 3.458.019,60 - 3.458.019,60 6.752.022,17   - 6.752.022,17     

Fossas Sépticas e Sumidouros - 614.243,28 614.243,28    - 572.241,60 572.241,60    - 1.198.386,00 1.198.386,00 - 2.384.870,88 2.384.870,88     

Tratamento 1.638.600,00 - 1.638.600,00 1.346.600,00 - 1.346.600,00 1.018.800,00 - 1.018.800,00 4.004.000,00   - 4.004.000,00     

Outros - - - - - - - - - - - -

TOTAL 3.409.751,17 614.243,28 4.023.994,45 2.869.451,40 572.241,60 3.441.693,00 4.476.819,60 1.198.386,00 5.675.205,60 10.756.022,17 2.384.870,88 13.140.893,05   

Item

Curto Médio Longo TOTAL

Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total

Rede Coletora de Esgotos 1.948.266,28 - 1.948.266,28 2.010.163,85 - 2.010.163,85 6.390.420,22 - 6.390.420,22   10.348.850,35 - 10.348.850,35   

Fossas Sépticas e Sumidouros - 675.667,61 675.667,61    - 755.358,91 755.358,91    - 2.214.617,33 2.214.617,33   - 3.645.643,85 3.645.643,85     

Tratamento 1.802.460,00 - 1.802.460,00 1.777.512,00 - 1.777.512,00 1.882.742,40 - 1.882.742,40   5.462.714,40   - 5.462.714,40     

Outros - - - - - - - - - - - -

TOTAL 3.750.726,28 675.667,61 4.426.393,89 3.787.675,85 755.358,91 4.543.034,76 8.273.162,62 2.214.617,33 10.487.779,95 15.811.564,75 3.645.643,85 19.457.208,60   

Item

Curto Médio Longo TOTAL

Curto Médio Longo Curto Médio Longo Curto Médio Longo

Rede Coletora de Esgotos 1.771.151,17  1.522.851,40 3.458.019,60  1.948.266,28  2.010.163,85 6.390.420,22    3.719.417,45 3.533.015,25 9.848.439,82   17.100.872,52 

Fossas Sépticas e Sumidouros 614.243,28     572.241,60    1.198.386,00  675.667,61     755.358,91    2.214.617,33    1.289.910,89 1.327.600,51 3.413.003,33   6.030.514,73   

Tratamento 1.638.600,00  1.346.600,00 1.018.800,00  1.802.460,00  1.777.512,00 1.882.742,40    3.441.060,00 3.124.112,00 2.901.542,40   9.466.714,40   

Outros - - - - - - - - - -

TOTAL 4.023.994,45  3.441.693,00 5.675.205,60  4.426.393,89  4.543.034,76 10.487.779,95  8.450.388,33 7.984.727,76 16.162.985,55 32.598.101,64 

Item

Novo Reposição Total

Total Geral



 

C) NECESSIDADES DE INVESTIMENTOS EM LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Quadro 8.4.21 - Necessidades de Investimentos para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - 

Investimentos e Reposição 

Necessidades de Investimentos em Resíduos Sólidos - Novo 

 

 

 

Necessidades de Investimentos em Resíduos Sólidos – Reposição 

 

 

 

Síntese dos Investimentos em Resíduos Sólidos - Novo e Reposição 

 

 

 

Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total

Aterro Sanitário 1.228.950,00 67.500,00   1.296.450,00 892.316,25     39.914,40    932.230,65       636.727,50  115.164,00 751.891,50     2.757.993,75  222.578,40 2.980.572,15 

Unidades de Triagem 368.685,00    125.910,00 494.595,00    317.268,00     96.408,00    413.676,00       297.139,50  80.577,00   377.716,50     983.092,50     302.895,00 1.285.987,50 

Equipamentos - - - 500.000,00     500.000,00  1.000.000,00    - - - - - -

Outros - - - - - - - - - - - -

TOTAL 1.597.635,00 193.410,00 1.791.045,00 1.709.584,25  636.322,40  2.345.906,65    933.867,00  195.741,00 1.129.608,00  3.741.086,25  525.473,40 4.266.559,65 

Item

Curto Médio Longo TOTAL

Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total

Aterro Sanitário 1.351.845,00  74.250,00   1.426.095,00 1.177.857,45  52.687,01    1.230.544,46    1.176.672,42 212.823,07 1.389.495,49  3.706.374,87  339.760,08 4.046.134,95 

Unidades de Triagem 405.553,50     138.501,00 544.054,50    418.793,76     127.258,56  546.052,32       549.113,80    148.906,30 698.020,09     1.373.461,06  414.665,86 1.788.126,91 

Equipamentos - - - 600.000,00     600.000,00  1.200.000,00    - - - - - 1.200.000,00 

Outros - - - - - - - - - - - -

TOTAL 1.757.398,50  212.751,00 1.970.149,50 2.196.651,21  779.945,57  2.976.596,78    1.725.786,22 361.729,37 2.087.515,58  5.079.835,93  754.425,94 7.034.261,86 

Item

Curto Médio Longo TOTAL

Curto Médio Longo Curto Médio Longo Curto Médio Longo

Aterro Sanitário 1.296.450,00  932.230,65     751.891,50     1.426.095,00  1.230.544,46    1.389.495,49    2.722.545,00  2.162.775,11 2.141.386,99  7.026.707,10   

Unidades de Triagem 494.595,00     413.676,00     377.716,50     544.054,50     546.052,32       698.020,09       1.038.649,50  959.728,32    1.075.736,59  3.074.114,41   

Equipamentos - 1.000.000,00  - - 1.200.000,00    - - 2.200.000,00 - 2.200.000,00   

Outros - - - - - - - - - -

TOTAL 1.791.045,00  2.345.906,65  1.129.608,00  1.970.149,50  2.976.596,78    2.087.515,58    3.761.194,50  5.322.503,43 3.217.123,58  12.300.821,51 

Item

Novo Reposição Total

Total Geral



 

D) NECESSIDADES DE INVESTIMENTOS EM DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

 

Quadro 8.4.22 - Necessidades de Investimentos para o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas - 

Investimentos e Reposição 

Necessidades de Investimentos em Drenagem Urbana – Novo 

 

 

 

Necessidades de Investimentos em Drenagem Urbana - Reposição 

 

 

 

Síntese dos Investimentos em Drenagem Urbana - Novo e Reposição 

 

Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total

Galerias de Águas Pluviais 10.077.390,00  - 10.077.390,00     2.858.243,25    - 2.858.243,25    6.746.365,50    - 6.746.365,50    19.681.998,75   - 19.681.998,75     

Bacias de Amortecimento 2.457.900,00    - 2.457.900,00       697.132,50       - 697.132,50       1.645.455,00    - 1.645.455,00    4.800.487,50     - 4.800.487,50       

Outros - - - - - - - - - - - -

TOTAL 12.535.290,00  - 12.535.290,00     3.555.375,75    - 3.555.375,75    8.391.820,50    - 8.391.820,50    24.482.486,25   - 24.482.486,25     

Item

Curto Médio Longo TOTAL

Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total

Galerias de Águas Pluviais 11.085.129,00  - 11.085.129,00     3.772.881,09    - 3.772.881,09    12.467.283,44  - 12.467.283,44  27.325.293,53   - 27.325.293,53     

Bacias de Amortecimento 2.703.690,00    - 2.703.690,00       920.214,90       - 920.214,90       3.040.800,84    - 3.040.800,84    6.664.705,74     - 6.664.705,74       

Outros - - - - - - - - - - - -

TOTAL 13.788.819,00  - 13.788.819,00     4.693.095,99    - 4.693.095,99    15.508.084,28  - 15.508.084,28  33.989.999,27   - 33.989.999,27     

Item

Curto Médio Longo TOTAL

Curto Médio Longo Curto Médio Longo Curto Médio Longo

Galerias de Águas Pluviais 10.077.390,00  2.858.243,25 6.746.365,50       11.085.129,00  3.772.881,09 12.467.283,44  21.162.519,00  6.631.124,34   19.213.648,94  47.007.292,28   

Bacias de Amortecimento 2.457.900,00    697.132,50    1.645.455,00       2.703.690,00    920.214,90    3.040.800,84    5.161.590,00    1.617.347,40   4.686.255,84    11.465.193,24   

Outros - - - - - - - - - -

TOTAL 12.535.290,00  3.555.375,75 8.391.820,50       13.788.819,00  4.693.095,99 15.508.084,28  26.324.109,00  8.248.471,74   23.899.904,78  58.472.485,52   

Item

Novo Reposição Total

Total Geral



 

E) NECESSIDADES DE INVESTIMENTOS NOS QUATRO EIXOS, INCLUINDO FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL. 

No quadro 8.4.23 apresentado a seguir, tem-se uma síntese de investimentos, por sistema, incluindo investimentos com 

fortalecimento institucional da gestão para a prestação dos serviços. 

 

Quadro 8.4.23 - Síntese das Necessidades de Investimentos para o Saneamento Básico, incluindo Fortalecimento 

Institucional e - Investimentos e Reposição 

 

Necessidades de Investimentos nos 4 eixos - Novo 

 

 

 

Necessidades de Investimentos nos 4 eixos - Reposição 

 

 

 

Síntese dos Investimentos nos 4 eixos - Novo e Reposição 

 

Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total

Abastecimento de Água 6.228.264,67       2.004.170,62       8.232.435,29     4.069.210,26      143.400,18          4.212.610,44      9.150.849,70      102.144,00         9.252.993,70     19.448.324,63        2.249.714,80  21.698.039,43       

Esgotamento Sanitário 3.409.751,17       614.243,28          4.023.994,45     2.869.451,40      572.241,60          3.441.693,00      4.476.819,60      1.198.386,00      5.675.205,60     10.756.022,17        2.384.870,88  13.140.893,05       

Resíduos Sólidos 1.597.635,00       193.410,00          1.791.045,00     1.709.584,25      636.322,40          2.345.906,65      933.867,00         195.741,00         1.129.608,00     4.241.086,25          1.025.473,40  5.266.559,65         

Drenagem Urbana 12.535.290,00     - 12.535.290,00   3.555.375,75      - 3.555.375,75      8.391.820,50      - 8.391.820,50     24.482.486,25        - 24.482.486,25       

Fortalecimento Institucional - - 7.974.829,42     - - 4.066.675,75      - - 7.334.888,34     - - 19.376.393,51       

TOTAL 23.770.940,84     2.811.823,90       34.557.594,15   12.203.621,66    1.351.964,18       17.622.261,60    22.953.356,80    1.496.271,00      31.784.516,13   58.927.919,30        5.660.059,08  83.964.371,89       

Item

Curto Médio Longo TOTAL

Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total

Abastecimento de Água 4.117.093,18       182.072,72          4.299.165,90     3.986.812,85      153.668,04          4.140.480,89      12.674.294,92    158.103,79         12.832.398,71   20.778.200,95        493.844,55     21.272.045,50       

Esgotamento Sanitário 3.750.726,28       675.667,61          4.426.393,89     3.787.675,85      755.358,91          4.543.034,76      8.273.162,62      2.214.617,33      10.487.779,95   15.811.564,75        3.645.643,85  19.457.208,60       

Resíduos Sólidos 1.757.398,50       212.751,00          1.970.149,50     2.196.651,21      779.945,57          2.976.596,78      1.725.786,22      361.729,37         2.087.515,58     5.679.835,93          1.354.425,94  7.034.261,86         

Drenagem Urbana 13.788.819,00     - 13.788.819,00   4.693.095,99      - 4.693.095,99      15.508.084,28    - 15.508.084,28   33.989.999,27        - 33.989.999,27       

Fortalecimento Institucional - - 7.345.358,49     - - 4.905.962,52      - - 12.274.733,56   - - 24.526.054,57       

TOTAL 23.414.036,96     1.070.491,33       31.829.886,78   14.664.235,90    1.688.972,52       21.259.170,94    38.181.328,04    2.734.450,49      53.190.512,09   76.259.600,90        5.493.914,34  106.279.569,80     

Item

Curto Médio Longo TOTAL

Curto Médio Longo Curto Médio Longo Curto Médio Longo

Abastecimento de Água 8.232.435,29       4.212.610,44       9.252.993,70     4.299.165,90      4.140.480,89       12.832.398,71    12.531.601,19    8.353.091,33      22.085.392,41   42.970.084,93        

Esgotamento Sanitário 4.023.994,45       3.441.693,00       5.675.205,60     4.426.393,89      4.543.034,76       10.487.779,95    8.450.388,33      7.984.727,76      16.162.985,55   32.598.101,64        

Resíduos Sólidos 1.791.045,00       2.345.906,65       1.129.608,00     1.970.149,50      2.976.596,78       2.087.515,58      3.761.194,50      5.322.503,43      3.217.123,58     12.300.821,51        

Drenagem Urbana 12.535.290,00     3.555.375,75       8.391.820,50     13.788.819,00    4.693.095,99       15.508.084,28    26.324.109,00    8.248.471,74      23.899.904,78   58.472.485,52        

Fortalecimento Institucional 7.974.829,42       4.066.675,75       7.334.888,34     7.345.358,49      4.905.962,52       12.274.733,56    15.320.187,91    8.972.638,28      19.609.621,90   43.902.448,08        

TOTAL 34.557.594,15     17.622.261,60     31.784.516,13   31.829.886,78    21.259.170,94     53.190.512,09    66.387.480,93    38.881.432,54    84.975.028,22   190.243.941,69      

Item

Novo Reposição Total

Total Geral



 

8.5. PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO 

Faz-se necessário, de início, destacar uma definição central, que acompanha 

as várias abordagens do Plansab e que deve ser levada em conta nas ações de 

saneamento básico propostas no presente PMSB: tratam-se dos conceitos de 

medidas estruturais e medidas estruturantes, com repercussões, sobretudo no 

planejamento das ações de saneamento básico. As primeiras correspondem aos 

tradicionais investimentos em obras, com intervenções físicas relevantes no 

território, para a conformação das infraestruturas físicas de abastecimento de água 

potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. São evidentemente necessárias 

para suprir o déficit de cobertura pelos serviços e a proteção da população quanto 

aos riscos epidemiológicos, sanitários e patrimoniais. Por outro lado, por medidas 

estruturantes são entendidas aquelas que, além de garantir intervenções para a 

modernização ou reorganização de sistemas, dão suporte político e gerencial à 

sustentabilidade da prestação de serviços, suscitando o aperfeiçoamento da 

gestão. Parte-se da premissa de que a consolidação das ações em medidas 

estruturantes trará benefícios duradouros às medidas estruturais, assegurando a 

eficiência e a sustentação dos investimentos realizados. 

Considera-se que os investimentos em medidas estruturais correspondem 

aos totais investidos em ações relativas à expansão da produção e distribuição de 

água; da coleta, interceptação, transporte e tratamento dos esgotos; de unidades 

de tratamento de resíduos sólidos, aterros sanitários e usinas de triagem e 

compostagem; de instalações para drenagem urbana compreendendo sarjetas, 

redes, bocas de lobo, reservatórios de contenção, e unidades de infiltração e 

amortecimento, e também a uma parcela de 40% dos investimentos em reposição 

nesses componentes. 

O montante previsto para medidas estruturantes é estimado em 30% dos 

investimentos em reposição de infraestrutura. Estima-se que uma parte desses 

investimentos apresenta natureza mais geral e é relativa ao aumento da eficiência 

na gestão e prestação dos serviços, à capacitação técnica dos trabalhadores e à 



 

implantação de campanhas educativas, entre outras, e estão caracterizadas neste 

PMSB no quesito “Gestão”. 

Tendo em conta tais premissas, para o cumprimento das metas e 

implementação das diretrizes e estratégias do presente PMSB são propostos três 

conjuntos de ações, similares ao Plansab, a saber: 

✓ Programa de Saneamento Básico Integrado 

✓ Programa de Saneamento Básico Rural 

✓ Programa de Saneamento Básico Estruturante. 

 

Diretrizes gerais para os três Programas 

A realização dos investimentos necessários para o atendimento das metas, 

considerando as soluções técnicas e a necessidade de investimentos do subitem 

anterior, bem como os aspectos negativos do funcionamento dos sistemas e do 

atendimento por parte do prestador de serviços, e, ainda, os estudos e projetos 

existentes, identificados no Diagnóstico, deve considerar as orientações gerais a 

seguir descritas: 

1. Deve ser assegurada a compatibilidade com esse Plano Municipal de 

Saneamento Básico, com o Plano Diretor Municipal, com o Plano de Bacia 

Hidrográfica e com os Planos de Desenvolvimento Regional, quando 

existentes. 

2. Deve-se buscar a universalização dos serviços nas áreas urbana e rural 

beneficiada; 

3. É fundamental a plena funcionalidade das obras e serviços que deverão 

reverter se em benefícios imediatos à população. No caso de obras 

executadas em etapas, deve-se assegurar a funcionalidade plena de cada 

etapa isoladamente. 

4. O investimento deve considerar o atendimento ao maior número de famílias 

possível, de forma a ampliar o alcance dos recursos destinados ao projeto e 

promover a melhoria da qualidade de vida das famílias beneficiárias. 

5. Preferencialmente, o município deve ter legislação estabelecendo a 

obrigatoriedade de que, nos termos do artigo 45 da Lei nº. 11.445, de 05 de 



 

janeiro de 2007, toda edificação permanente urbana seja conectada às redes 

públicas de esgotamento sanitário disponíveis, com vistas a priorizar a saúde 

da população e os aspectos ambientais. 

6. Devem ser adotadas soluções técnicas que objetivem ganhos de eficiência 

e otimização de custos. 

7. A comunidade beneficiária deve ser envolvida desde a concepção do projeto 

até a construção do empreendimento. 

8. Devem ser observadas as normas técnicas brasileiras editadas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

9. O empreendimento deve incluir a elaboração de projeto e a implementação 

de ações de mobilização social e educação ambiental em saneamento 

ambiental. 

10. O empreendimento deve utilizar, preferencialmente, mão-de-obra e de 

micros, pequenas e médias empresas locais, sem prejuízo do atendimento à 

lei de licitações. 

 

11. Nos casos de Sistemas de Abastecimento de Água: 

a) o projeto deve definir o manancial abastecedor e a alternativa de tratamento; 

b) o projeto de implantação ou ampliação de rede deve incluir ligações prediais; 

c) o projeto deve assegurar compatibilidade entre a ampliação da rede e a unidade 

de tratamento; 

d) o projeto que inclua captação subterrânea deve apresentar testes de vazão do 

poço e prever tratamento adequado, no mínimo com desinfecção; e 

e) sempre que o Índice de Perda de Distribuição for superior a 40% (quarenta por 

cento), o empreendimento destinado a novas instalações que impliquem em 

aumento da vazão produzida, deve contemplar, no projeto elaborado, um 

Diagnóstico de Perdas de Distribuição e de Proposição de Intervenções Físicas, 

com atividades destinadas ao controle e redução de perdas de água no sistema, 

com o objetivo de diminuí-las para percentuais inferiores ou, no máximo, iguais a 

30%, compreendendo no mínimo, no que couber, a implantação de: 

i. Setorização e zonas piezométricas de medição e controle; 



 

ii. Macromedição e pitometria no sistema distribuidor; 

iii. Micromedição; 

iv. Centrais de Controle e Operações Automatizadas. 

 

12. Nos casos de Sistemas de Esgotamento Sanitário: 

a) o projeto deve, preferencialmente, prever sistemas condominiais. Não sendo 

adotado esse modelo, deve ser feita justificativa técnica substanciada; 

b) o projeto de rede coletora deve prever a execução de ligações prediais; 

c) o projeto de implantação ou ampliação de rede coletora deve prever a construção 

de kits ou módulos sanitários, em residências desprovidas de instalações 

adequadas; 

d) o projeto deve adotar sistemas tipo separador absoluto; 

e) o projeto de esgotamento sanitário deve adotar, em seu dimensionamento, 

vazões per capita médias compatíveis com os consumos per capita médios utilizado 

no projeto de abastecimento de água, das áreas de abrangência correspondentes; 

e 

f) Nos casos de soluções individuais de esgotamento sanitário: 

i. o projeto deve ser utilizado para áreas urbanizadas pouco adensadas, 

terrenos planos, bem drenados e secos, com declividade média, 

permeáveis e sem lençol próximo à superfície; 

ii. o dimensionamento das fossas e sumidouros deve obedecer às normas 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e apresentar teste 

de absorção do solo. 

 

13. Nos casos de Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos: 

a) O projeto deve fortalecer os espaços institucionais do governo municipal com a 

sociedade, no que se refere à construção de alternativas de inclusão social e 

emancipação econômica dos catadores, como co-gestor no sistema de coleta 

seletiva; 



 

b) Sempre que possível, devem ser priorizadas propostas consorciadas ou que 

privilegiem alguma forma de associação para o processamento dos resíduos sólidos 

urbanos, sobretudo para o tratamento e a destinação final; 

c) Deve haver incentivo à minimização, à reciclagem, à reutilização e o 

reaproveitamento dos resíduos sólidos urbanos, por meio da coleta seletiva; 

d) Deve também haver incentivo à exploração e utilização do biogás oriundo da 

decomposição da parcela orgânica dos resíduos de aterros e “lixões”, para 

aproveitamento energético e redução de emissões de gases de efeito estufa; 

e) O projeto deve incluir coleta e disposição final de resíduos de estabelecimento 

de saúde, incluindo os resíduos de farmácias, consultórios, clínicas e laboratórios, 

prevendo soluções técnicas compatíveis com a periculosidade dos resíduos 

gerados e o atendimento dos padrões de qualidade ambiental e de saúde pública; 

f) O tratamento e disposição final dos resíduos sólidos urbanos de forma 

ambientalmente segura deve ser prioritário; 

g) Deve ser prevista a modalidade referente a sistemas de manejo de resíduos de 

construção e demolição; 

h) As soluções devem atender as diretrizes e recomendações previstas em Plano 

Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, quando existir. 

 

14. Nos casos de Sistemas Drenagem e Manejo das Águas Pluviais 

Urbanas: 

a) as soluções adotadas devem considerar como diretrizes principais a redução da 

velocidade de escoamento, a retenção, o retardamento e a infiltração das águas 

pluviais; 

b) o projeto deve assegurar a compatibilidade com a infra-estrutura de drenagem 

urbana existente no município; 

c) o projeto deve estar integrado às diretrizes do Comitê da Bacia Hidrográfica local, 

se existente; 

d) o projeto deve apresentar: 



 

i. a melhor relação custo-benefício, abrangendo aspectos sociais e 

econômicos, destacando-se a adoção de técnicas apropriadas e de baixo 

custo, aproveitando mão-de-obra e recursos naturais locais; 

ii. direcionamento adequado ao fluxo d’água e tratamento superficial 

(pavimentação adequada) da área drenada (no caso de implantação de 

drenagem subterrânea em vias desprovidas de pavimentação), evitando 

carreamento de sedimentos para o interior dos elementos do sistema de 

drenagem, e impactos como erosão e assoreamento de corpos d’água; 

iii. a hipótese de realocação da população deve ser considerada mesmo 

que seja somente parte desta; 

e) o projeto não pode agravar ou comprometer as condições de funcionamento dos 

sistemas de drenagem pré-existentes; 

f) no caso de obra de canalização, onde tenha sido demonstrado que soluções de 

redução, retardamento ou amortecimento do escoamento das águas pluviais não 

são viáveis, as seguintes recomendações devem ser observadas: 

i. privilegiar a adoção de alternativas mais econômicas, evitando soluções 

que prevejam o revestimento, a retificação e a construção de canais 

fechados; 

ii. caso seja proposto canal fechado, justificar detalhadamente a adoção 

desta solução e as razões técnicas que levaram à não adoção de canal 

aberto. Neste caso o projeto deve prever locais para acesso das equipes 

e equipamentos que executarão a limpeza e a manutenção do canal. 

 



 

8.5.1. PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO INTEGRADO 

 

8.5.1.1. Concepção 

Investimento em ações estruturais, visando cobrir o déficit urbano 

apresentado pelos quatro componentes do saneamento básico, em conformidade 

com as metas estabelecidas. Dará ênfase para iniciativas de integralidade, 

abrangendo os quatro componentes do saneamento básico, preferencialmente com 

soluções que enxerguem as necessidades integrais em seu território urbano, com 

vistas à universalização. As ações terão como princípios: a valorização do olhar da 

integralidade; a perspectiva a partir do território municipal, de forma articulada com 

as políticas de desenvolvimento urbano e rural; a subordinação das necessidades 

dos prestadores de serviço, no caso de delegação, ao olhar do titular; a 

coordenação única das intervenções no nível do município; a participação social e 

a concepção de soluções tecnológicas apropriadas às realidades locais nos 

aspectos sociais, ambientais, culturais e institucionais. 

 

8.5.1.2. Objetivos 

Iniciativas de implantação, em áreas urbanas, de medidas estruturais de 

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos, e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, incluindo o 

provimento de banheiros e unidades hidrossanitárias domiciliares para a população 

de baixa renda. 

 

8.5.1.3. Coordenação 

A mesma estrutura proposta na Diretriz/Estratégia 4 (ver DE4) será 

responsável pela coordenação do conjunto de ações e pela articulação com os 

demais agentes responsáveis pela gestão plena dos serviços, em especial os 

prestadores de serviços. 

 

 

 



 

8.5.1.4. Público-alvo 

Toda a população urbana do município, com prioridade para as populações 

ainda não atendidas pelos serviços e, dentre essas, as populações que vivem em 

condições mais precárias do ponto de vista da salubridade ambiental. 

 

8.5.1.5. PROJETOS  

 

PROJETO 1.1 – IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIAS DO SISTEMA 

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ÁREA URBANA 

As ações se relacionam à ampliação e prestação dos serviços de água 

visando a universalização do atendimento destes serviços, com qualidade e 

controle social. Com um custo total estimado em 19.448.324,63 (dezenove milhões, 

quatrocentos e quarenta e oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e três 

centavos). 

No contexto das ações visando a ampliação e a prestação dos serviços de 

abastecimento de água com qualidade, as propostas de ações para o sistema de 

abastecimento de água orientam-se nas seguintes ações a serem implementadas, 

com fixação do que será feito no curto, médio e longo prazos: 

 

AÇÕES PERMANENTES:  

• Modernização do modelo de gestão; 

• Ações de preservação dos mananciais, rios, fontes e do meio ambiente; 

• Realização de atividades de educação ambiental afim de desenvolver a 

consciência ecológica nas pessoas de todas as idades; 

• Manutenção e conservação do sistema de abastecimento urbano; 

• Controle da qualidade da água distribuída na área urbana; 

• Realização das análises físicas, químicas e bacteriológicas da água 

distribuída; 

• Reforçar a capacidade fiscalizadora dos órgãos competentes; 

 

 



 

CURTO PRAZO (5 ANOS):  

• Lançamento de campanha para sensibilização da população para as 

questões da qualidade, da racionalização do uso da água e da adimplência 

do pagamento; 

• Localizar e identificar fontes e nascentes localizadas no território do 

município; 

• Resolver carências de abastecimento, garantindo o fornecimento de água a 

toda a população; 

• Estação de Tratamento de Água - ETA, instalação, pois o município não 

possui;  

• Estação Elevatória - água bruta ou água tratada; 

• Adução, água bruta ou água tratada, inclusive estações elevatórias; 

• Unidade de Tratamento de Resíduos da ETA – UTR; 

• Reservatórios; 

• Rede de distribuição, inclusive troca de redes no caso de haver aumento da 

capacidade instalada; 

• Ligações prediais e/ou intradomiciliares; 

• Recomposição do pavimento, estradas de acesso/serviço;  

• Aquisição ou desapropriação de terreno; 

 

MÉDIO PRAZO (10 ANOS): 

• Resolver carências de abastecimento, garantindo o fornecimento de água a 

toda a população; 

• Estação de Tratamento de Água - ETA, inclusive reforma ou melhorias no 

caso de haver aumento da capacidade instalada; 

• Sistema de captação de água, subterrânea ou superficial, inclusive estação 

elevatória; 

• Unidade de Tratamento de Resíduos da ETA – UTR; 

• Rede de distribuição, inclusive troca de redes no caso de haver aumento da 

capacidade instalada; 



 

• Ligações prediais e/ou intradomiciliares; 

• Recomposição do pavimento;  

 

LONGO PRAZO (20 ANOS): 

• Centrais de Controle e Operações Automatizadas, inclusive equipamentos 

de: monitoramento de níveis de reservatórios e de macromedidores; 

aberturas e fechamentos de válvulas e registros; acionamentos e 

desligamentos de bombas; e transmissão de dados à distância; 

 

PROJETO 1.2 - REPOSIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ÁREA URBANA 

As ações para reposição da infraestrutura estão elencadas em todos os 

horizontes de planejamento, de curto a longo prazo, pois a qualquer momento pode 

ser necessário este tipo de investimento. O custo estimado total para este serviço é 

de 20.778.200,95 (vinte milhões, setecentos e setenta e oito mil e duzentos reais e 

noventa e cinco centavos).  

Serão implementadas as seguintes Ações, com fixação do que será feito no 

curto, médio e longo prazos: 

 

CURTO PRAZO (5 ANOS):  

• Desde a captação até as ligações prediais: substituição de redes e de 

equipamentos - tubos, válvulas, registros, bombas, motores e similares; e 

• Desde a captação até as ligações prediais: recuperação e melhorias das 

instalações de construção civil.  

 

MÉDIO PRAZO (10 ANOS): 

• Desde a captação até as ligações prediais: substituição de redes e de 

equipamentos - tubos, válvulas, registros, bombas, motores e similares; e 

• Desde a captação até as ligações prediais: recuperação e melhorias das 

instalações de construção civil.  

 



 

LONGO PRAZO (20 ANOS): 

• Desde a captação até as ligações prediais: substituição de redes e de 

equipamentos - tubos, válvulas, registros, bombas, motores e similares; e 

• Desde a captação até as ligações prediais: recuperação e melhorias das 

instalações de construção civil.  

 



 

PROJETO 2.1 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ÁREA URBANA 

No município de Tenente Ananias não existe estação de tratamento de 

esgoto e o sistema de coleta não atende toda a área urbana. Algumas residências 

possui um sistema de fossa séptica ou rudimentar. O custo total estimado para 

implantação deste sistema será de 10.756.022,17 (dez milhões, setecentos e 

cinquenta e seis mil, vinte e dois reais e dezessete centavos). Visando estabelecer 

um serviço adequado e de qualidade, as propostas a serem implementadas estão 

descritas a seguir, com fixação do que será feito no curto, médio e longo prazos: 

 

AÇÕES PERMANENTES: 

• Realização de atividades de educação ambiental afim de desenvolver a 

consciência ecológica nas pessoas de todas as idades; 

• Ações de preservação dos mananciais, rios, fontes e do meio ambiente; 

• Manutenção e conservação dos sistemas de esgotamento sanitário urbano; 

• Controle da contaminação dos recursos naturais; 

• Realizar constantemente campanhas de sensibilização da população para as 

questões da saúde, vetores, poluição dos corpos hídricos e de ligações de 

esgoto sanitário; 

• Identificar e cadastrar os sistemas de esgotamento individuais na área 

urbana e adequá-los as normas; 

• Reforçar a capacidade fiscalizadora dos órgãos competentes; 

• Localizar situações de esgotamento irregulares e buscar soluções. 

 

CURTO PRAZO (5 ANOS):  

• Lançamento de uma campanha de sensibilização da população para as 

questões responsabilidade com o meio ambiente, adequação de estruturas 

de saneamento e destinação adequada do esgoto doméstico; 

• Resolver problemas de carências, garantindo o esgotamento a toda 

população; 



 

• Implantação de um sistema de monitoramento da contaminação dos 

recursos naturais; 

• Redes coletoras, interceptores e coletores troncos; 

• Estação Elevatória; 

• Estação de Tratamento de Esgotos, incluindo a disposição final do lodo; 

• Estrada de acesso/serviço; recomposição do pavimento; microdrenagem; 

eletrificação;  

• Ligações prediais e/ou intradomiciliares; 

• Kits Sanitários; 

• Aquisição ou desapropriação de terreno; 

 

MÉDIO PRAZO (10 ANOS): 

• Redes coletoras, interceptores e coletores troncos; 

• Estação Elevatória; 

• Estrada de acesso/serviço; recomposição do pavimento; microdrenagem; 

eletrificação;  

• Ligações prediais e/ou intradomiciliares; 

 

LONGO PRAZO (20 ANOS): 

• Desenvolvimento de um programa de aproveitamento de efluentes; 

• Redes coletoras, interceptores e coletores troncos; 

• Estação Elevatória; 

• Ligações prediais e/ou intradomiciliares; 

 

PROJETO 2.2 - REPOSIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ÁREA URBANA 

As ações para reposição da infraestrutura estão elencadas em todos os 

horizontes de planejamento, de curto a longo prazo, pois a qualquer momento pode 

ser necessário este tipo de investimento. O custo estimado total para este serviço é 

de 15.811.564,75 (quinze milhões, oitocentos e onze mil, quinhentos e sessenta e 

quatro reais e setenta e cinco centavos). 



 

Serão implementadas as seguintes Ações, com fixação do que será feito no 

curto, médio e longo prazos: 

 

CURTO PRAZO (5 ANOS):  

• Desde a ligação predial até a disposição final dos efluentes: substituição de 

redes e de equipamentos - tubos, válvulas, registros, bombas, motores e 

similares; e 

• Desde a ligação predial até a disposição final dos efluentes: recuperação e 

melhorias das instalações de construção civil.  

 

MÉDIO PRAZO (10 ANOS): 

• Desde a ligação predial até a disposição final dos efluentes: substituição de 

redes e de equipamentos - tubos, válvulas, registros, bombas, motores e 

similares; e 

• Desde a ligação predial até a disposição final dos efluentes: recuperação e 

melhorias das instalações de construção civil.  

 

LONGO PRAZO (20 ANOS): 

• Desde a ligação predial até a disposição final dos efluentes: substituição de 

redes e de equipamentos - tubos, válvulas, registros, bombas, motores e 

similares; e 

• Desde a ligação predial até a disposição final dos efluentes: recuperação e 

melhorias das instalações de construção civil.  

 

 

 

 

 

 

 



 

PROJETO 3.1 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DO SISTEMA DE 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ÁREA URBANA 

O município de Tenente Ananias possui sistema convencional de limpeza na 

área urbana. No intuito de aperfeiçoar e expandir este serviço, as propostas de 

ações para o sistema de limpeza urbana de resíduos sólidos terão um custo 

estimado total de 4.241.086,25 (quatro milhões, duzentos e quarenta e um mil, 

oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos). 

Serão implementadas as seguintes Ações, com fixação do que será feito no 

curto, médio e longo prazos: 

 

AÇÕES PERMANENTES:  

• Modernização do modelo de gestão; 

• Ações de conscientização sobre a preparação e destinação dos resíduos 

sólidos; 

• Realização de atividades de educação ambiental afim de desenvolver a 

consciência ecológica nas pessoas de todas as idades. 

• Manutenção e conservação do sistema de recolhimento, triagem e descarte 

dos resíduos sólidos da área urbana; 

• Monitoramento da contaminação dos recursos naturais; 

• Adequação da capacidade de triagem e destinação dos resíduos; 

• Capacitação de profissionais para atuar na instrução da correta separação 

dos resíduos; 

• Reforçar a capacidade fiscalizadora dos órgãos competentes; 

 

CURTO PRAZO (5 ANOS):  

• Lançamento de uma campanha de sensibilização da população para as 

questões de destinação adequada dos resíduos sólidos; 

• Resolver carências de recolhimento e destinação adequada de resíduos 

sólidos; 



 

• Aprimorar o sistema de varredura e limpeza urbana capacitando profissionais 

e adequando os locais de descarte; 

• Sistemas de limpeza pública, acondicionamento, coleta, separação, 

tratamento e disposição final de resíduos domésticos e de vias e logradouros 

públicos, incluindo sistemas de limpeza de logradouros públicos; 

• Unidades de Tratamento (Centrais de Triagem e/ou Compostagem 

compondo a infraestrutura para a coleta seletiva); 

• Implantação da coleta seletiva e incentivo a destinação adequada de 

resíduos considerados especiais; 

• Unidades de Transferência Intermediária (Estações de Transbordo); 

• Sistemas de manejo de resíduos de construção e demolição; 

 

MÉDIO PRAZO (10 ANOS): 

• Desenvolver programa de aproveitamento dos resíduos passiveis de 

reciclagem; 

• Construção de Unidade de disposição final (Aterro Sanitário); 

• Ampliação da abrangência do sistema de coleta seletiva; 

• Desenvolver parcerias para descarte de lixos especiais; 

• Aprimorar a coleta seletiva do lixo, fiscalizando a destinação adequada a 

materiais como: vidros, lâmpadas, pilhas, baterias, eletrônicos, embalagens 

de agrotóxicos, óleos dentre outros; 

• Constituição de mecanismos de financiamento específicos para garantir a 

coleta, triagem e destinação e destinação adequada dos resíduos sólidos; 

• Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos necessários à limpeza 

pública e ao manejo de resíduos sólidos. 

 

LONGO PRAZO (20 ANOS): 

• Modernização das instalações e estruturas utilizadas no sistema de coleta, 

triagem e destinação dos resíduos sólidos; 

• Concluir a ampliação dos sistemas de coleta seletiva dos resíduos de forma 

a abranger o território do município previsto nas metas; 



 

• Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos necessários à limpeza 

pública e ao manejo de resíduos sólidos. 

 

PROJETO 3.2 - REPOSIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE LIMPEZA 

URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ÁREA URBANA 

As ações para reposição da infraestrutura estão elencadas em todos os 

horizontes de planejamento, de curto a longo prazo, pois a qualquer momento pode 

ser necessário este tipo de investimento. O custo estimado total para este serviço é 

de 5.679.835,93 (cinco milhões, seiscentos e setenta e nove mil, oitocentos e trinta 

e cinco reais e noventa e três centavos).  

Serão implementadas as seguintes Ações, com fixação do que será feito no 

curto, médio e longo prazos: 

 

CURTO PRAZO (5 ANOS):  

• Substituição de máquinas e equipamentos utilizados nas etapas de coleta, 

transbordo, triagem, compostagem, dentre outras; e 

• Recuperação e melhorias das instalações de construção civil, tais como 

estações de transbordo, centrais de triagem e/ou compostagem, dentre 

outros. 

 

MÉDIO PRAZO (10 ANOS): 

• Substituição de máquinas e equipamentos utilizados nas etapas de coleta, 

transbordo, triagem, compostagem, dentre outras; e 

• Recuperação e melhorias das instalações de construção civil, tais como 

estações de transbordo, centrais de triagem e/ou compostagem, dentre 

outros. 

 

LONGO PRAZO (20 ANOS): 

• Substituição de máquinas e equipamentos utilizados nas etapas de coleta, 

transbordo, triagem, compostagem, dentre outras; e 



 

• Recuperação e melhorias das instalações de construção civil, tais como 

estações de transbordo, centrais de triagem e/ou compostagem, dentre 

outros. 

 

 



 

PROJETO 4.1 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DO SISTEMA DE 

DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS NA ÁREA URBANA 

Os objetivos e metas para o manejo de águas pluviais no município de 

Tenente Ananias terão um investimento total estimado em 24.482.486,25 (vinte e 

quatro milhões, quatrocentos e oitenta dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais 

e vinte e cinco centavos). 

Serão implementadas as seguintes Ações, com fixação do que será feito no 

curto, médio e longo prazos: 

 

AÇÕES PERMANENTES:  

• Realizar manutenção e limpeza no sistema de drenagem pluvial; 

• Desenvolver programas de conscientização para manutenção e limpeza das 

instalações do sistema de drenagem pluvial; 

• Aperfeiçoar o sistema de drenagem pluvial de acordo com as necessidades 

identificadas. 

 

CURTO PRAZO (5 ANOS):  

• Mapear o sistema de drenagem pluvial na área urbana; 

• Localizar áreas de risco na área urbana visando aperfeiçoar o sistema de 

drenagem; 

• Resolver carências nos sistemas de drenagem que causem situações de 

risco para a população; 

• Identificar regiões urbanas onde não exista sistema de drenagem urbana; 

• Localizar assentamentos em locais de risco; 

• Normatizar a implantação de sistema de drenagem pluvial para novos 

loteamentos e áreas urbanizadas; 

• Recomposição de vegetação ciliar; 

• Renaturalização de rios ou córregos; 

• Bacias de contenção de sedimentos; 

• Adequação de canais para retardamento do escoamento; 



 

• Desassoreamento de rios e canais; 

• Canalização de córregos quando associada a obras e ações não estruturais 

que priorizem a retenção, o retardamento e a infiltração das águas pluviais; 

• Sistemas para aproveitamento das águas pluviais; 

• Controle de enchentes e erosões provocadas pelos efeitos da dinâmica 

fluvial incluindo a construção de espigões, muro de proteção, diques de 

contenção e outros tipos de obras a serem indicados ou definidas nos 

estudos e projetos; 

• Obras de microdrenagem: (i) canaletas gramadas ou ajardinadas; (ii) valas, 

trincheiras e poços de infiltração; (iii) dispositivos para captação de águas 

pluviais (boca-de-lobo); (iv) poços de visita ou inspeção; 

• Sistema de galerias de águas pluviais; 

• Pavimentação, guias, sarjetas e sarjetões; 

• Estações de bombeamento: conjunto de obras e equipamentos com o 

objetivo de retirar água de um canal de drenagem na impossibilidade do 

escoamento por gravidade, para canal em cota mais elevada ou corpo 

receptor final da drenagem; 

• Contenção de encostas instáveis; 

• Aquisição ou desapropriação de terreno para execução das obras. 

 

MÉDIO PRAZO (10 ANOS): 

• Projetar soluções para assentamentos em áreas de risco; 

• Ampliar sistema de drenagem pluvial existente; 

• Determinar mecanismos de financiamento para obras de drenagem pluvial; 

• Recuperação de áreas úmidas (várzeas); 

• Restauração de margens; 

• Recomposição de vegetação ciliar; 

• Dissipadores de energia; 

• Adequação de canais para retardamento do escoamento; 

• Desassoreamento de rios e canais; 



 

• Canalização de córregos quando associada a obras e ações não estruturais 

que priorizem a retenção, o retardamento e a infiltração das águas pluviais; 

• Sistemas para aproveitamento das águas pluviais; 

• Obras de microdrenagem: (i) canaletas gramadas ou ajardinadas; (ii) valas, 

trincheiras e poços de infiltração; (iii) dispositivos para captação de águas 

pluviais (boca-de-lobo); (iv) poços de visita ou inspeção. 

 

LONGO PRAZO (20 ANOS): 

• Concluir implantação de sistema de drenagem adequado em toda área 

urbana do município. 

 

PROJETO 4.2 - REPOSIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE 

DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS NA ÁREA URBANA 

As ações para reposição da infraestrutura estão elencadas em todos os 

horizontes de planejamento, de curto a longo prazo, pois a qualquer momento pode 

ser necessário este tipo de investimento. O custo estimado total para este serviço é 

de 33.989.999,27 (trinta e três milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos 

e noventa e nove reais e vinte e sete centavos). 

Serão implementadas as seguintes Ações, com fixação do que será feito no 

curto, médio e longo prazos: 

 

CURTO PRAZO (5 ANOS):  

• Substituição de redes de drenagem e de equipamentos - válvulas, registros, 

bombas, motores e similares; e 

• Recuperação e melhorias das instalações de construção civil, tais como 

reservatórios de contenção, canais, galerias, guias, sarjetas, bocas de lobo, 

dentre outros. 

 

MÉDIO PRAZO (10 ANOS): 

• Substituição de redes de drenagem e de equipamentos - válvulas, registros, 

bombas, motores e similares; e 



 

• Recuperação e melhorias das instalações de construção civil, tais como 

reservatórios de contenção, canais, galerias, guias, sarjetas, bocas de lobo, 

dentre outros. 

 

LONGO PRAZO (20 ANOS): 

• Substituição de redes de drenagem e de equipamentos - válvulas, registros, 

bombas, motores e similares; e 

• Recuperação e melhorias das instalações de construção civil, tais como 

reservatórios de contenção, canais, galerias, guias, sarjetas, bocas de lobo, 

dentre outros. 

 

 

 



 

8.5.2. PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL 

 

8.5.2.1. Concepção 

Visa atender à população rural por ações de saneamento básico, em seus 

quatro componentes, contemplando as especificidades desses territórios, incluindo 

a concepção da dimensão tecnológica apropriada à realidade local sob os aspectos 

sociais, culturais, econômicos, ambientais e institucionais, da participação 

comunitária; das ações educacionais e dos modelos de gestão, entre outros 

aspectos. As intervenções estruturais no sentido de cobrir o déficit de infraestrutura 

física necessariamente deverão vir acompanhadas de medidas estruturantes, no 

campo da participação da comunidade, da educação ambiental para o saneamento, 

dos mecanismos de gestão e da capacitação, entre outras. Dará ênfase para 

iniciativas de integralidade, com um olhar para o território rural e o conjunto das 

necessidades nos quatro componentes do saneamento básico. 

 

8.5.2.2. Objetivos 

Iniciativas de implantação, ampliação e melhoria, em áreas rurais, de 

medidas estruturais de abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário, 

de provimento de banheiros e unidades hidrossanitárias domiciliares e de educação 

ambiental para o saneamento, além de, em função de necessidades ditadas pelo 

enfoque de saneamento integrado, ações de limpeza e manejo de resíduos sólidos 

e de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Tem ainda o objetivo de 

implementar simultaneamente medidas estruturantes, sobretudo aquelas de 

organização dos serviços. 

 

8.5.2.3. Coordenação 

A mesma estrutura proposta na Diretriz/Estratégia 4 (ver DE4) será 

responsável pela coordenação do conjunto de ações e pela articulação com os 

demais agentes responsáveis pela gestão plena dos serviços, em especial os 

prestadores de serviços. 

 



 

8.5.2.4. Público-alvo 

Toda a população rural do município, com prioridade para as populações 

ainda não atendidas pelos serviços e, dentre essas, as populações que vivem em 

condições mais precárias do ponto de vista da salubridade ambiental. Serão 

beneficiárias as administrações municipais, os consórcios e os prestadores de 

serviço, incluindo instâncias de gestão para o saneamento rural, como cooperativas 

e associações comunitárias. 

 

8.5.2.5. PROJETOS 

 

PROJETO 5.1 – IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIAS DO SISTEMA 

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ÁREA RURAL  

As ações se relacionam à ampliação e prestação dos serviços de água 

visando a universalização do atendimento destes serviços, com qualidade e 

controle social. Com um custo total estimado em 2.249.714,80 (dois milhões, 

duzentos e quarenta e nove mil, setecentos e quatorze reais e oitenta centavos). 

No contexto das ações visando a ampliação e a prestação dos serviços de 

abastecimento de água com qualidade, as propostas de ações para o sistema de 

abastecimento de água orientam-se nas seguintes ações a serem implementadas, 

com fixação do que será feito no curto, médio e longo prazos: 

 

AÇÕES PERMANENTES:  

• Modernização do modelo de gestão; 

• Ações de preservação dos mananciais, rios, fontes e do meio ambiente; 

• Realização de atividades de educação ambiental afim de desenvolver a 

consciência ecológica nas pessoas de todas as idades; 

• Manutenção e conservação do sistema de abastecimento rural; 

• Controle da qualidade da água distribuída na área rural; 

• Realização das análises físicas, químicas e bacteriológicas da água 

distribuída na área rural; 



 

• Capacitação de profissionais para atuar no tratamento de água distribuída 

nas áreas rurais; 

• Reforçar a capacidade fiscalizadora dos órgãos competentes. 

 

CURTO PRAZO (5 ANOS):  

• Lançamento de campanha para sensibilização da população para as 

questões da qualidade, da racionalização do uso da água e da adimplência 

do pagamento; 

• Resolver carências de abastecimento, garantindo o fornecimento de água a 

toda a população; 

• Recuperação e ampliação das estruturas físicas e troca de equipamentos 

que forem necessários na área rural; 

• Mapeamento e regulamentação dos sistemas de abastecimento de água do 

meio rural; 

• Implantação de um sistema de controle permanente da qualidade da água 

distribuída nas localidades rurais; 

• Sistema de captação de água, subterrânea ou superficial, inclusive estação 

elevatória; 

• Estação Elevatória - água bruta ou água tratada; 

• Adução, água bruta ou água tratada, inclusive estações elevatórias; 

• Reservatórios; 

• Rede de distribuição, inclusive troca de redes no caso de haver aumento da 

capacidade instalada; 

• Ligações prediais e/ou intradomiciliares; 

• Sistema simplificado de abastecimento, incluindo conjunto constituído de 

poços, reservatórios e sistema de desinfecção. 

 

MÉDIO PRAZO (10 ANOS): 

• Desenvolver programa de aproveitamento das águas pluviais para fins 

múltiplos com benefícios aos que aderirem a essa metodologia; 



 

• Adequar a capacidade de produção e reservação as necessidades 

demandadas; 

• Constituição de mecanismos de financiamento específicos para garantir o 

abastecimento 

de água dos aglomerados rurais ou dispersos. 

 

LONGO PRAZO (20 ANOS): 

• Modernização das instalações e estruturas utilizadas no sistema de 

abastecimento de água incluindo poços, abrigos, laboratórios, escritório e 

veículos; 

• Adequar a capacidade de produção e reservação às necessidades 

demandadas. 

 

PROJETO 5.2 - REPOSIÇÃO DE INFRAESTRUTURA EXISTENTE DO SISTEMA 

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ÁREA RURAL 

As ações para reposição da infraestrutura estão elencadas em todos os 

horizontes de planejamento, de curto a longo prazo, pois a qualquer momento pode 

ser necessário este tipo de investimento. O custo estimado total para este serviço é 

de 493.844,55 (quatrocentos e noventa e três mil, oitocentos e quarenta e quatro 

reais e cinquenta e cinco centavos).  

Serão implementadas as seguintes Ações, com fixação do que será feito no 

curto, médio e longo prazos: 

 

CURTO PRAZO (5 ANOS):  

• Desde a captação até as ligações prediais: substituição de redes e de 

equipamentos - tubos, válvulas, registros, bombas, motores e similares; e 

• Desde a captação até as ligações prediais: recuperação e melhorias das 

instalações de construção civil.  

 

 

 



 

MÉDIO PRAZO (10 ANOS): 

• Desde a captação até as ligações prediais: substituição de redes e de 

equipamentos - tubos, válvulas, registros, bombas, motores e similares; e 

• Desde a captação até as ligações prediais: recuperação e melhorias das 

instalações de construção civil.  

 

LONGO PRAZO (20 ANOS): 

• Desde a captação até as ligações prediais: substituição de redes e de 

equipamentos - tubos, válvulas, registros, bombas, motores e similares; e 

• Desde a captação até as ligações prediais: recuperação e melhorias das 

instalações de construção civil.  

 

 



 

PROJETO 6.1 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ÁREA RURAL  

No município de Tenente Ananias, especificamente na área rural não existe 

estação de tratamento de esgoto e nem sistema de coleta do mesmo. Muitas 

residências possui um sistema de fossa séptica ou rudimentar. Visando estabelecer 

um serviço adequado e de qualidade, as propostas de ações para 

o sistema de esgotamento sanitário se concentram em instalar soluções individuais 

tendo em vista as residências serem dispersas ou soluções coletivas para áreas 

com residências aglomeradas. O custo total estimado é de 2.384.870,88 (dois 

milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e setenta reais e oitenta e oito 

centavos). 

Serão implementadas as seguintes Ações, com fixação do que será feito no 

curto, médio e longo prazos: 

 

AÇÕES PERMANENTES: 

• Ações de preservação de mananciais, rios, fontes e do meio ambiente; 

• Realização de atividades de educação ambiental afim de desenvolver a 

consciência ecológica nas pessoas de todas as idades; 

• Manutenção e conservação dos sistemas de esgotamento sanitário rural; 

• Controle da contaminação dos recursos naturais; 

• Realizar constantemente campanhas de sensibilização da população para as 

questões da saúde, vetores, poluição dos corpos hídricos e de ligações de 

esgoto sanitário; 

• Identificar e cadastrar os sistemas de esgotamento individuais nas áreas 

rurais e adequá-los as normas; 

• Formar e capacitar profissionais para atuar na fiscalização dos sistemas de 

esgotamento sanitário; 

• Localizar situações de esgotamento irregulares e buscar soluções. 

 

 

 



 

CURTO PRAZO (5 ANOS):  

• Lançamento de uma campanha de sensibilização da população para as 

questões de responsabilidade com o meio ambiente, adequação de 

estruturas de saneamento e destinação adequada do esgoto doméstico; 

• Resolver carências em áreas sem as devidas condições de saneamento 

básico; 

• Implantação de um sistema de monitoramento da contaminação dos 

recursos naturais; 

• Instalação de redes coletoras, interceptores e coletores troncos em áreas que 

forem necessárias; 

• Estação de Tratamento de Esgotos, se for possível de acordo com a 

especificidade de cada local; 

• Estrada de acesso/serviço;  

• Aquisição ou desapropriação de terreno; 

• Kits Sanitários; 

• Ligações prediais e/ou intradomiciliares; 

• Soluções individuais de esgotamento sanitário - fossa séptica, inclusive 

instalações para disposição final do efluente; Ligações prediais e 

intradomiciliares (obras civis e materiais hidráulicos). 

 

MÉDIO PRAZO (10 ANOS): 

• Realizar e normatizar as construções de fossas sépticas bem como instituir 

sistema de limpeza e descarte adequados; 

• Construir mecanismos específicos de financiamento visando garantir a 

implantação de soluções de esgotamento sanitário em aglomerados rurais 

ou no meio disperso; 

• Estudo de concepção de instalação de um sistema de coleta e tratamento de 

esgoto sanitário para fossas sépticas. 

• Kits Sanitários; 

• Ligações prediais e/ou intradomiciliares; 



 

• Soluções individuais de esgotamento sanitário - fossa séptica, inclusive 

instalações para disposição final do efluente; Ligações prediais e 

intradomiciliares (obras civis e materiais hidráulicos); 

 

LONGO PRAZO (20 ANOS): 

• Desenvolvimento de um programa de tratamento e aproveitamento de 

efluentes.  

• Kits Sanitários; 

• Ligações prediais e/ou intradomiciliares; 

• Soluções individuais de esgotamento sanitário - fossa séptica, inclusive 

instalações para disposição final do efluente; Ligações prediais e 

intradomiciliares (obras civis e materiais hidráulicos); 

 

PROJETO 6.2 - REPOSIÇÃO DE INFRAESTRUTURA EXISTENTE DO SISTEMA 

DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ÁREA RURAL 

As ações para reposição da infraestrutura estão elencadas em todos os 

horizontes de planejamento, de curto a longo prazo, pois a qualquer momento pode 

ser necessário este tipo de investimento. O custo estimado total para este serviço é 

de 3.645.643,85 (três milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e 

quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos). 

Serão implementadas as seguintes Ações, com fixação do que será feito no 

curto, médio e longo prazos: 

 

CURTO PRAZO (5 ANOS):  

• Desde a ligação predial até a disposição final dos efluentes: substituição de 

redes e de equipamentos - tubos, válvulas, registros, bombas, motores e 

similares; e 

• Desde a ligação predial até a disposição final dos efluentes: recuperação e 

melhorias das instalações de construção civil.  

 

 



 

MÉDIO PRAZO (10 ANOS): 

• Desde a ligação predial até a disposição final dos efluentes: substituição de 

redes e de equipamentos - tubos, válvulas, registros, bombas, motores e 

similares; e 

• Desde a ligação predial até a disposição final dos efluentes: recuperação e 

melhorias das instalações de construção civil.  

 

LONGO PRAZO (20 ANOS): 

• Desde a ligação predial até a disposição final dos efluentes: substituição de 

redes e de equipamentos - tubos, válvulas, registros, bombas, motores e 

similares; e 

• Desde a ligação predial até a disposição final dos efluentes: recuperação e 

melhorias das instalações de construção civil.  

 

 



 

PROJETO 7.1 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DO SISTEMA DE 

LIMPEZA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ÁREA RURAL 

A área rural do município de Tenente Ananias não possui sistema de limpeza. 

No intuito de aperfeiçoar e expandir este serviço, as propostas de ações para o 

sistema de limpeza e manejo de resíduos sólidos terão um custo estimado total de 

1.025.473,40 (um milhão, vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e 

quarenta centavos). 

Serão implementadas as seguintes Ações, com fixação do que será feito no 

curto, médio e longo prazos: 

 

AÇÕES PERMANENTES:  

• Modernização do modelo de gestão; 

• Ações de conscientização sobre a preparação e destinação dos resíduos 

sólidos; 

• Realização de atividades de educação ambiental afim de desenvolver a 

consciência ecológica nas pessoas de todas as idades. 

• Manutenção e conservação do sistema de recolhimento, triagem e descarte 

dos resíduos sólidos da área rural; 

• Monitoramento da contaminação dos recursos naturais; 

• Adequação da capacidade de triagem e destinação dos resíduos; 

• Capacitação de profissionais para atuar na instrução da correta separação 

dos resíduos; 

• Reforçar a capacidade fiscalizadora dos órgãos competentes; 

 

CURTO PRAZO (5 ANOS):  

• Lançamento de uma campanha de sensibilização da população para as 

questões de destinação adequada dos resíduos sólidos; 

• Resolver carências de recolhimento e destinação adequada de resíduos 

sólidos; 



 

• Aprimorar o sistema de limpeza capacitando profissionais e adequando os 

locais de descarte; 

• Sistemas de limpeza pública, acondicionamento, coleta, separação, 

tratamento e disposição final de resíduos domésticos; 

• Unidades de Tratamento (Centrais de Triagem e/ou Compostagem 

compondo a infraestrutura para a coleta seletiva); 

• Implantação da coleta seletiva e incentivo a destinação adequada de 

resíduos considerados especiais; 

• Unidades de Transferência Intermediária (Estações de Transbordo); 

• Sistemas de manejo de resíduos de construção e demolição; 

 

MÉDIO PRAZO (10 ANOS): 

• Desenvolver programa de aproveitamento dos resíduos passiveis de 

reciclagem; 

• Construção de Unidade de disposição final (Aterro Sanitário); 

• Ampliação da abrangência do sistema de coleta seletiva; 

• Desenvolver parcerias para descarte de lixos especiais; 

• Aprimorar a coleta seletiva do lixo, fiscalizando a destinação adequada a 

materiais como: vidros, lâmpadas, pilhas, baterias, eletrônicos, embalagens 

de agrotóxicos, óleos dentre outros; 

• Constituição de mecanismos de financiamento específicos para garantir a 

coleta, triagem e destinação e destinação adequada dos resíduos sólidos; 

• Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos necessários à limpeza 

pública e ao manejo de resíduos sólidos. 

 

LONGO PRAZO (20 ANOS): 

• Modernização das instalações e estruturas utilizadas no sistema de coleta, 

triagem e destinação dos resíduos sólidos; 

• Concluir a ampliação dos sistemas de coleta seletiva dos resíduos de forma 

a abranger o território do município previsto nas metas; 



 

• Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos necessários à limpeza 

pública e ao manejo de resíduos sólidos. 

 

PROJETO 7.2 - REPOSIÇÃO DE INFRAESTRUTURA EXISTENTE DO SISTEMA 

DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ÁREA RURAL 

As ações para reposição da infraestrutura estão elencadas em todos os 

horizontes de planejamento, de curto a longo prazo, pois a qualquer momento pode 

ser necessário este tipo de investimento. O custo estimado total para este serviço é 

de 1.354.425,94 (um milhão, trezentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e vinte 

e cinco reais e noventa e quatro centavos). 

Serão implementadas as seguintes Ações, com fixação do que será feito no 

curto, médio e longo prazos: 

 

CURTO PRAZO (5 ANOS):  

• Substituição de máquinas e equipamentos utilizados nas etapas de coleta, 

transbordo, triagem, compostagem, dentre outras; e 

• Recuperação e melhorias das instalações de construção civil, tais como 

estações de transbordo, centrais de triagem e/ou compostagem, dentre 

outros. 

 

MÉDIO PRAZO (10 ANOS): 

• Substituição de máquinas e equipamentos utilizados nas etapas de coleta, 

transbordo, triagem, compostagem, dentre outras; e 

• Recuperação e melhorias das instalações de construção civil, tais como 

estações de transbordo, centrais de triagem e/ou compostagem, dentre 

outros. 

 

LONGO PRAZO (20 ANOS): 

• Substituição de máquinas e equipamentos utilizados nas etapas de coleta, 

transbordo, triagem, compostagem, dentre outras; e 



 

• Recuperação e melhorias das instalações de construção civil, tais como 

estações de transbordo, centrais de triagem e/ou compostagem, dentre 

outros. 

 

PROJETO 8.1 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DO SISTEMA DE 

DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA ÁREA RURAL 

Os objetivos e metas para o manejo de águas pluviais na área rural do 

município de Tenente Ananias estão descrita a seguir. 

Serão implementadas as seguintes Ações, com fixação do que será feito no 

curto, médio e longo prazos: 

 

AÇÕES PERMANENTES:  

• Realizar manutenção e limpeza no sistema de drenagem pluvial; 

• Desenvolver programas de conscientização para manutenção e limpeza das 

instalações do sistema de drenagem pluvial; 

• Aperfeiçoar o sistema de drenagem pluvial de acordo com as necessidades 

identificadas. 

 

CURTO PRAZO (5 ANOS):  

• Resolver carências nos sistemas de drenagem que causem situações de 

risco para a população; 

• Localizar áreas de risco na área rural visando aperfeiçoar o sistema de 

drenagem; 

• Incentivar práticas agrícolas que favoreçam a absorção das águas pluviais; 

• Localizar assentamentos em locais de risco; 

• Construção de passagem molhada; 

• Bacias de contenção de sedimentos; 

• Sistemas para aproveitamento das águas pluviais; 

• Recomposição de vegetação ciliar; 

• Renaturalização de rios ou córregos; 



 

• Desassoreamento de rios e canais; 

• Aquisição ou desapropriação de terreno para execução das obras. 

 

MÉDIO PRAZO (10 ANOS): 

• Realizar estudos de viabilidade técnica e financeira de implantação de 

sistemas de drenagem em locais desprovidos de qualquer sistema; 

• Se identificadas áreas de risco, projetar soluções para assentamentos 

nessas áreas; 

• Ampliar sistema de drenagem pluvial existente; 

• Determinar mecanismos de financiamento para obras de drenagem pluvial; 

• Restauração de margens; 

• Recomposição de vegetação ciliar; 

• Desassoreamento de rios e canais; 

• Bacias de contenção de sedimentos; 

• Sistemas para aproveitamento das águas pluviais; 

• Contenção de encostas instáveis. 

 

LONGO PRAZO (20 ANOS): 

• Concluir implantação de sistema de drenagem adequado em toda área rural 

do município. 

 

PROJETO 8.2 - REPOSIÇÃO DE INFRAESTRUTURA EXISTENTE DO SISTEMA 

DE DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS NA ÁREA 

RURAL 

As ações para reposição da infraestrutura estão elencadas em todos os 

horizontes de planejamento, de curto a longo prazo, pois a qualquer momento pode 

ser necessário este tipo de investimento.  

Serão implementadas as seguintes Ações, com fixação do que será feito no 

curto, médio e longo prazos: 

 

 



 

CURTO PRAZO (5 ANOS):  

• Substituição de redes de drenagem e de equipamentos - válvulas, registros, 

bombas, motores e similares; e 

• Recuperação e melhorias das instalações de construção civil, tais como 

reservatórios de contenção, canais, galerias, guias, sarjetas, bocas de lobo, 

dentre outros. 

 

MÉDIO PRAZO (10 ANOS): 

• Substituição de redes de drenagem e de equipamentos - válvulas, registros, 

bombas, motores e similares; e 

• Recuperação e melhorias das instalações de construção civil, tais como 

reservatórios de contenção, canais, galerias, guias, sarjetas, bocas de lobo, 

dentre outros. 

 

LONGO PRAZO (20 ANOS): 

• Substituição de redes de drenagem e de equipamentos - válvulas, registros, 

bombas, motores e similares; e 

• Recuperação e melhorias das instalações de construção civil, tais como 

reservatórios de contenção, canais, galerias, guias, sarjetas, bocas de lobo, 

dentre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.5.3. PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO ESTRUTURANTE 

 

8.5.3.1. Concepção 

Investimentos em ações estruturantes de melhorias operacionais com foco 

no apoio à gestão dos serviços de saneamento básico, visando criar condições de 

sustentabilidade para o adequado atendimento populacional, com o olhar para o 

território municipal e para a integralidade das ações de saneamento básico, 

priorizando a implantação planejada, preferencialmente mediante um pacote de 

iniciativas com duração plurianual e avaliações anuais intermediárias. As medidas 

distribuem-se em três grupos diferentes de medidas: ações estruturantes de apoio 

à gestão; ações estruturantes de apoio à prestação de serviços; e ações 

estruturantes de capacitação e assistência técnica. 

 

8.5.3.2. Objetivos 

Medidas estruturantes para o saneamento básico municipal, visando à 

melhoria da gestão e da prestação de serviços de abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e drenagem 

e manejo de águas pluviais urbanas, bem como medidas de capacitação e 

assistência técnica. 

 

8.5.3.3. Coordenação 

A mesma estrutura proposta na Diretriz/Estratégia 4 (ver DE4) será 

responsável pela coordenação do conjunto de ações e pela articulação com os 

demais agentes responsáveis pela gestão plena dos serviços, em especial os 

prestadores de serviços. 

 

8.5.3.4. Público-alvo 

De acordo com a ação específica a ser implementada, os beneficiários 

podem ser a Prefeitura Municipal, a sociedade civil, os prestadores de serviços, os 

reguladores, os conselhos de controle social e a população em geral. 

 



 

8.5.3.5. Projetos 

 

PROJETO 9.1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA A 

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SANEAMENTO BÁSICO 

Está etapa será fundamental para a execução do Saneamento Básico no 

Município, pois contará com a elaboração dos projetos para os 4 eixos do 

saneamento básico, com o intuito de atender as especificidades de cada localidade 

para que se alcance a universalização dos serviços.  

Serão implementadas as seguintes Ações, com fixação do que será feito no 

curto, médio e longo prazos: 

 

CURTO PRAZO (5 ANOS):  

• Projeto básico de sistema de abastecimento de água; 

• Projeto básico de sistema de esgotamento sanitário; 

• Projeto básico de sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

• Projeto básico de sistema de drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas. 

 

MÉDIO PRAZO (10 ANOS): 

• Projeto executivo de sistema de abastecimento de água; 

• Projeto executivo de sistema de esgotamento sanitário; 

• Projeto executivo de sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos; e 

• Projeto executivo de sistema de drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas. 

 

LONGO PRAZO (20 ANOS): 

• Projeto executivo de sistema de abastecimento de água; 

• Projeto executivo de sistema de esgotamento sanitário; 

• Projeto executivo de sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos; e 



 

• Projeto executivo de sistema de drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas. 

 

 

PROJETO 9.2 - REDUÇÃO E CONTROLE DE PERDAS DE ÁGUA 

Atualmente tem-se constatado um índice de perca de água de 39%, o 

objetivo é fazer com que esse valor reduza para 25% podendo atingir até 15%. O 

qual se converterá em benefícios para todos os envolvidos e população em geral. 

Desta forma serão implementadas as seguintes Ações, com fixação do que será 

feito no curto, médio e longo prazos: 

 

CURTO PRAZO (5 ANOS):  

• Sistema cadastral técnico e modelagem hidráulica; 

• Controle e redução de perdas físicas (inclui setorização de rede e instalação 

de válvulas redutoras de pressão); 

• Controle e redução de perdas físicas (inclui setorização de rede e instalação 

de válvulas redutoras de pressão); 

• Sistema de planejamento; 

• Instâncias participativas; 

• Comunicação social; 

• Educação e cultura. 

 

MÉDIO PRAZO (10 ANOS): 

• Gestão do uso de energia elétrica; 

• Comunicação social; 

• Educação e cultura. 

 

LONGO PRAZO (20 ANOS): 

• Macromedição e automação;  

• Comunicação social; 

• Educação e cultura. 



 

PROJETO 9.3 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

Está é uma ação mais voltada aos prestadores se serviços, mas que também 

contarão com o apoio da população, tendo em vista que o uso da energia com 

responsabilidade também é fundamental, pois indiretamente ao economizar água 

também economizamos energia e vice-versa. Desta forma serão implementadas as 

seguintes Ações, com fixação do que será feito no curto, médio e longo prazos: 

 

A) DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA: 

 

CURTO PRAZO (5 ANOS):  

• Medidas administrativas de análise e controle das contas de energia; 

• Análise e revisão da demanda contratada junto à concessionária de energia, 

sobretudo nos horários de pico; 

• Análise e revisão da tarifa contratada junto à concessionária de energia; 

• Medidas técnicas de medição efetiva de consumo; 

• Manutenção nas bombas e motores (incluindo os poços profundos). 

 

MÉDIO PRAZO (10 ANOS): 

• Medidas administrativas de análise e controle das contas de energia; 

• Medidas técnicas de medição efetiva de consumo; 

• Manutenção nas bombas e motores (incluindo os poços profundos). 

 

LONGO PRAZO (20 ANOS): 

• Otimização de energia com banco de capacitores; 

• Manutenção nas bombas e motores (incluindo os poços profundos); 

• Automação e telemetria. 

 

 

 

 

 



 

B) DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO: 

 

CURTO PRAZO (5 ANOS):  

• Medidas administrativas de análise e controle das contas de energia; 

• Análise e revisão da demanda contratada junto à concessionária de energia, 

sobretudo nos horários de pico; 

• Análise e revisão da tarifa contratada junto à concessionária de energia; 

• Medidas técnicas de medição efetiva de consumo; 

• Manutenção nas bombas e motores (incluindo os poços profundos). 

 

MÉDIO PRAZO (10 ANOS): 

• Medidas administrativas de análise e controle das contas de energia; 

• Medidas técnicas de medição efetiva de consumo; 

• Manutenção nas bombas e motores (incluindo os poços profundos). 

 

LONGO PRAZO (20 ANOS): 

• Otimização de energia com banco de capacitores; 

• Manutenção nas bombas e motores (incluindo os poços profundos); 

• Automação e telemetria. 

 

 

PROJETO 9.4 - MELHORIAS OPERACIONAIS 

Estas melhorias trarão benefícios para os eixos do abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, pois estes fazem uso da água que precisa ser gerida com 

responsabilidade, se convertendo em benefícios para todos os envolvidos e a 

população em geral.  

Serão implementadas as seguintes Ações, com fixação do que será feito no 

curto, médio e longo prazos: 

 

 

 



 

A) DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

CURTO PRAZO (5 ANOS):  

• Monitoramento de níveis de reservatórios; 

• Controle de aberturas e fechamentos de válvulas e registros; 

• Controle de acionamentos e desligamentos de bombas; 

• Válvulas redutoras de pressão; 

• Controle da qualidade da água e laboratórios; 

• Melhoria do sistema de cobrança e de combate a fraudes e a ligações 

clandestinas; 

• Elaboração de estudo de custos e tarifas (regime e estrutura); 

• Preservação ambiental e proteção de mananciais; 

• Melhoria do atendimento aos usuários; 

• Formulação e implantação de programas de gestão ambiental; 

• Educação ambiental e mobilização social em saneamento. 

 

MÉDIO PRAZO (10 ANOS): 

• Monitoramento de níveis de reservatórios; 

• Controle de aberturas e fechamentos de válvulas e registros; 

• Controle de acionamentos e desligamentos de bombas; 

• Medidas de controle operacional e automação; 

• Controle de macromedidores; 

• Macro e micromedição; 

• Controle da qualidade da água e laboratórios; 

• Substituição e atualização de equipamentos; 

• Substituição de tubulações de água; 

• Melhoria do sistema de cobrança e de combate a fraudes e a ligações 

clandestinas; 

• Elaboração de estudo de custos e tarifas (regime e estrutura); 

• Preservação ambiental e proteção de mananciais; 



 

• Formulação e implantação de programas de gestão ambiental; 

• Educação ambiental e mobilização social em saneamento. 

 

LONGO PRAZO (20 ANOS): 

• Monitoramento de níveis de reservatórios; 

• Controle de aberturas e fechamentos de válvulas e registros; 

• Controle de acionamentos e desligamentos de bombas; 

• Transmissão de dados à distância; 

• Instrumentos portáteis para medição e controle; 

• Controle da qualidade da água e laboratórios; 

• Substituição e atualização de equipamentos; 

• Substituição de tubulações de água; 

• Preservação ambiental e proteção de mananciais; 

• Educação ambiental e mobilização social em saneamento. 

 

B) DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

CURTO PRAZO (5 ANOS):  

• Controle de aberturas e fechamentos de válvulas e registros; 

• Controle de acionamentos e desligamentos de bombas; 

• Controle da qualidade do efluente e laboratórios; 

• Elaboração de estudo de custos e tarifas (regime e estrutura); 

• Melhoria do atendimento aos usuários; 

• Formulação e implantação de programas de gestão ambiental; 

• Educação ambiental e mobilização social em saneamento. 

 

MÉDIO PRAZO (10 ANOS): 

• Controle de aberturas e fechamentos de válvulas e registros; 

• Controle de acionamentos e desligamentos de bombas; 

• Medidas de controle operacional e automação; 



 

• Controle da qualidade do efluente e laboratórios; 

• Substituição e atualização de equipamentos; 

• Substituição de tubulações de esgoto; 

• Elaboração de estudo de custos e tarifas (regime e estrutura); 

• Formulação e implantação de programas de gestão ambiental; 

• Educação ambiental e mobilização social em saneamento. 

 

LONGO PRAZO (20 ANOS): 

• Controle de aberturas e fechamentos de válvulas e registros; 

• Controle de acionamentos e desligamentos de bombas; 

• Transmissão de dados à distância; 

• Instrumentos portáteis para medição e controle; 

• Controle da qualidade do efluente e laboratórios; 

• Substituição e atualização de equipamentos; 

• Substituição de tubulações de esgoto; 

• Educação ambiental e mobilização social em saneamento. 

 

 

PROJETO 9.5 - CAPACITAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Se torna fundamental viabilizar a capacitação de pessoas para atuarem no 

setor de saneamento básico, para que possam prestar um serviço de qualidade a 

toda população, ou seja, esta etapa possui caráter constante, tendo em vista que 

sempre terá um rodízio de pessoas envolvidas neste setor. 

Serão implementadas as seguintes Ações, com fixação do que será feito no 

curto, médio e longo prazos: 

 

CURTO PRAZO (5 ANOS):  

• Capacitação técnica de funcionários e gestores; 

 

MÉDIO PRAZO (10 ANOS): 

• Capacitação técnica de funcionários e gestores; 



 

• Rede de aprendizado inspirada no modelo ProEESA - Projeto de Eficiência 

Energética em Sistema de Abastecimento de Água. 

 

LONGO PRAZO (20 ANOS): 

• Capacitação técnica de funcionários e gestores;  

• Rede de aprendizado inspirada no modelo ProEESA - Projeto de Eficiência 

Energética em Sistema de Abastecimento de Água. 

 

 

PROJETO 9.6 - SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES EM SANEAMENTO 

BÁSICO 

Serão implementadas as seguintes Ações, com fixação do que será feito no 

curto, médio e longo prazos, sendo indicado a utilização do SIMISAB - Sistema 

Municipal de Informações em Saneamento Básico, conforme modelo 

disponibilizado pelo Ministério das Cidades, com fixação do que será feito no curto, 

médio e longo prazos;  

 

CURTO PRAZO (5 ANOS):  

• Customização e instalação do SIMISAB, incluindo disponibilização no site da 

Prefeitura e treinamento da equipe. 

• Alimentação do SIMISAB com as informações referentes ao saneamento. 

 

MÉDIO PRAZO (10 ANOS): 

• Se o SIMISAB estiver em operação, alimentá-lo com as informações 

pertinentes ao saneamento básico, bem como todas as informações 

referentes as ações desenvolvidas neste plano.  

 

LONGO PRAZO (20 ANOS): 

• Se o SIMISAB estiver em operação, alimentá-lo com as informações 

pertinentes ao saneamento básico, bem como todas as informações 

referentes as ações desenvolvidas neste plano.  



 

PROJETO 9.7 – PLANO DE AÇÕES DE EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

Deverá ser elaborado e implantado um Plano contendo Ações de 

Emergências e Contingências que garantam uma redução de impactos negativos 

decorrentes de ocorrências de imprevistos, sejam eles operacionais ou não 

(intempéries, acidentes ambientais, poluição hídrica, poluição do solo, dentre 

outros), que atinjam, direta ou indiretamente, os sistemas existentes que compõem 

os quatro eixos do setor saneamento básico. Esse Plano deverá conter orientações 

acerca de como se deve proceder em situações emergenciais referentes a esses 

quatro eixos, garantindo a segurança aos sistemas. 

Essas orientações devem incluir aspectos de caráter preventivo e caráter 

corretivo, evitando descontinuidades na prestação dos serviços nos quatro eixos. E, 

para tanto, é de grande importância que sejam realizados, no município, Planos 

Locais de Risco para posteriormente ocorrer a formulação de Planos de Segurança. 

O Plano de Emergências e Contingências deve levantar os principais tipos 

de ocorrências, as possíveis origens e as ações a serem desencadeadas. Para 

novos tipos de ocorrências que porventura venham a surgir, os operadores deverão 

promover a elaboração de novos planos de atuação. 

É importante destacar que esse Plano de Emergências e Contingências deve 

definir e conceituar as possíveis ocorrências, incluindo funções e responsabilidades, 

orçamento dos gastos prováveis para cada situação, tempos de resposta da solução 

dos problemas, definições de probabilidade de aumento dos problemas, reinício das 

atividades, definição dos impactos causados, forma sistêmica de acompanhamento 

e descrição dos eventos para um banco de dados, dentre outros. 

Com relação ao abastecimento de água, deverão ser avaliadas situações 

relacionadas a falta total de água, falta parcial ou localizada de água, rompimentos 

de adutora de água e de reservatórios. Para o esgotamento sanitário deverão ser 

avaliadas ineficiências das ETE´s, extravasamentos de esgotos em estações 

elevatórias, rompimentos de linhas de recalque, coletores tronco e emissários. Com 

relação a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos deverão ser avaliadas 

paralisações dos serviços de limpeza urbana, paralisações dos serviços de coleta 

de resíduos domésticos, de construção civil, de saúde, paralisações dos serviços 



 

de coleta seletiva, paralisação total ou parcial dos serviços realizados nos aterros 

sanitários, vazamentos de chorume, destinação inadequada de Resíduos da 

Construção Civil e resíduos de grandes volumes em locais inapropriados (terrenos 

baldios, fundos de vale, leito de rios etc.). No que se refere a drenagem e manejo 

de águas pluviais urbanas, o Plano de Emergências e Contingências deverá avaliar 

alagamentos localizados, processos erosivos, falta de abrigo para a população 

afetada por inundações e/ou morando em áreas com risco de deslizamentos, 

eventos climáticos extremos. 

É importante destacar que o Plano de Emergências e Contingências deve ser 

elaborado em seguida a aprovação deste Plano Municipal de Saneamento, caso 

tenha sido diagnosticada a possibilidade de ocorrência de alguma situação que 

proporcione elevados riscos à continuidade da prestação dos serviços de qualquer 

um dos quatro eixos do setor saneamento (curto prazo). Caso não sejam 

identificadas tais situações, o Plano de Emergências e Contingência deverá ser 

elaborado a médio prazo. 

 

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

O Plano original baseia-se no cenário existente quando de sua elaboração, 

tendo por base o diagnóstico institucional, organizacional e técnico dos serviços de 

saneamento básico no Município. As informações e indicadores identificados são o 

pilar de sustentação das propostas do Plano e precisam ser permanentemente 

monitoradas e avaliadas sistematicamente a cada ano. O pressuposto central é que 

se trata de um planejamento fundamental, portanto implementado com contínuo 

acompanhamento, com vistas à sua adaptação à realidade que se apresentar. 

De outro lado, a revisão do Plano deve ser feita a cada quatro anos, 

preferencialmente em períodos coincidentes com o Plano Plurianual do Município - 

PPPA. Sendo verificadas elevadas distorções, ajustes podem ser feitos em 

períodos anteriores ao indicado para a revisão. A seguinte Diretriz e Estratégia 

determina e orienta a revisão do PMSB: 

 



 

DE10. A cada quatro anos a Prefeitura Municipal, com o apoio da entidade 

reguladora e fiscalizadora, deve revisar o PMSB de forma a corrigir distorções, 

aprimorar as propostas e adequar metas e ações à realidade constatada a cada ano 

de avaliação do Plano. O processo de revisão deve adotar os mesmos 

procedimentos da elaboração do Plano, inclusive no que diz respeito à comunicação 

e mobilização social. No exercício das atividades de planejamento dos serviços, a 

Prefeitura Municipal poderá basear-se em estudos fornecidos pelos prestadores de 

serviços. 

 

A implantação do Plano começa por sua aprovação, preferencialmente por 

meio de Lei Municipal, mas podendo também ser aprovado por Decreto Municipal. 

Uma vez aprovado, o Plano deve ser formalmente encaminhado e protocolado junto 

aos responsáveis pelo saneamento básico no município, em especial os 

prestadores de serviços (companhia estadual, autarquia municipal ou empresa 

privada), a instância de regulação e fiscalização (agência reguladora ou outro órgão 

com esta responsabilidade no Município) e órgãos colegiados de controle social 

(conselhos que atuam no saneamento básico e em temas correlatos). O Plano deve 

também ser encaminhado e protocolado em instituições estratégicas para o 

desenvolvimento do Município, como câmara de vereadores, associação comercial, 

associação industrial, associação de usuários dos serviços de saneamento básico, 

associação de moradores, dentre outras. 

A disseminação do Plano é essencial para o processo de monitoramento e 

avaliação, que deve contar com a participação da sociedade local. Assim, além da 

análise de dados e informações, no mínimo uma Audiência Pública anual deve ser 

realizada para apresentação e discussão dos resultados apurados. Neste sentido, 

para o êxito do processo destacam-se as seguintes Diretrizes e Estratégias, que 

determinam e orientam o processo, dentre aquelas estabelecidas no subitem 8.2 

deste Plano: 

 

DE7. Incumbe à entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços a verificação do 

cumprimento deste PMSB por parte dos prestadores de serviços, na forma das 



 

disposições legais, regulamentares e contratuais. Enquanto não houver entidade 

reguladora e fiscalizadora instituída, a Prefeitura Municipal deve responsabilizar-se 

por tal obrigação; 

DE8. A entidade reguladora e fiscalizadora deve realizar o monitoramento e 

avaliação anual do Plano e publicar o Relatório de Avaliação Anual do PMSB. 

Enquanto não houver entidade reguladora e fiscalizadora instituída, a Prefeitura 

Municipal deve responsabilizar-se por tal obrigação; 

DE9. A Prefeitura Municipal, com o apoio da entidade reguladora e fiscalizadora, 

deve realizar uma Audiência Pública por ano para apresentar os resultados da 

avaliação anual e receber contribuições da população para a melhoria dos serviços. 

 

Para empreender as análises a seguir propostas, devem ser feitas consultas 

às diversas instituições responsáveis pelo saneamento básico no município, dentre 

elas a própria Prefeitura Municipal, os prestadores de serviços, as instâncias de 

regulação e fiscalização e os órgãos colegiados de controle social. A seguir são 

apresentadas as dimensões de monitoramento e avaliação que devem ser 

adotadas, podendo ser incluídas outras de acordo com a realidade de cada 

município. 

 

1) Comunicação e mobilização social: analisar se os instrumentos previstos de 

divulgação dos resultados do Plano e de envolvimento da sociedade na participação 

e controle social estão ocorrendo e quais os resultados obtidos. Sobre este ponto 

cabe destacar a seguinte Diretriz e Estratégia: 

 

DE6. A Prefeitura Municipal e os demais agentes responsáveis pela gestão plena 

dos serviços devem fortalecer a cultura da participação e do controle social por meio 

de conselhos, audiências públicas, reuniões comunitárias e demais ações de 

mobilização social, assegurando a capacitação continuada de conselheiros e 

representantes de instâncias de controle social em questões específicas de 

saneamento básico. 

 



 

2) Governança: analisar se a legislação municipal sobre saneamento básico 

organização está implementada e se a organização dos serviços, definida no PMSB, 

está em funcionamento regular. Sobre este ponto cabe destacar as seguintes 

Diretrizes e Estratégias: 

 

DE1. A gestão plena dos serviços de saneamento básico no município compreende 

as atividades de (i) planejamento; (ii) regulação e fiscalização; (iii) prestação dos 

serviços; e (iv) participação e controle social; 

 

DE4. A Prefeitura Municipal deve criar um departamento, seção ou equipe na 

estrutura administrativa municipal para a coordenação, articulação e integração da 

política, a partir das diretrizes do PMSB, fortalecendo a capacidade técnica e 

administrativa, por meio de recursos humanos, logísticos, orçamentários e 

financeiros. 

 

3) Diretrizes e estratégias: analisar se cada diretriz e estratégica está sendo 

cumprida e quais os resultados obtidos. Sobre este ponto cabe destacar o trecho 

deste Plano que introduz as Diretrizes e Estratégias ressaltando tratar-se de 

instrumento fundamental para o seu êxito: 

 

Inspirado no Plansab, este capítulo aborda as principais diretrizes e estratégias 

propostas para o presente PMSB, visando assegurar materialidade às metas 

estabelecidas e sua decorrente tradução nas ações programáticas e nos objetivos 

que se pretende concretizar com a implementação do Plano, as quais deverão ser 

observadas na execução da Política Municipal de Saneamento Básico durante a 

vigência deste Plano, tanto na execução das ações de saneamento básico, como 

no cumprimento das metas estabelecidas e nas demais ações inerentes à política 

pública do setor. 

 

4) Metas: analisar os resultados anuais dos indicadores propostos nas metas, 

verificando numa projeção simples linear a tendência de cumprimento ou não das 



 

metas para os horizontes de curto, médio e longo prazos. Sobre este ponto cabe 

mencionar as seguintes Diretrizes e Estratégias: 

 

DE12. As metas fixadas neste PMSB devem ser rigorosamente obedecidas. No 

Relatório de Avaliação Anual do PMSB deve ser verificado o cumprimento das 

metas. Identificado que alguma meta não será alcançada, devem ser avaliados os 

motivos, identificados os responsáveis e propostas alternativas a serem 

consideradas quando da revisão do Plano. 

 

5) Programas e investimentos: analisar a implementação dos Programas e 

execução dos investimentos previstos, verificando se o nível de atendimento está 

compatível com as propostas do Plano. 

 

DE13. A previsão de investimentos fixada neste PMSB deve ser rigorosamente 

obedecida. Uma vez não cumprida alguma das previsões de investimento, devem 

ser avaliados os motivos, identificados os responsáveis e propostas alternativas a 

serem consideradas de imediato ou quando da revisão do Plano. 

 

DE14. A Prefeitura Municipal e o prestador de serviços devem desenvolver gestões 

e realizar avaliações periódicas para que a previsão orçamentária e a execução 

financeira, no campo do saneamento básico, observem as metas e diretrizes 

estabelecidas no PMSB, o qual deve estar integrado com os demais planejamentos 

setoriais fortalecendo uma visão integrada das necessidades de todo o território 

municipal. 

 

As cinco análises propostas devem apontar os problemas verificados e 

indicar os caminhos para a correção de rumos que se fizerem necessários. 

 

 

 

 


