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APRESENTAÇÃO
__________________________________________________________________________
O presente volume denominado Relatório Final, é parte integrante do Plano Municipal de
Saneamento Básico do Município de Iracemápolis, localizado no Estado de São Paulo, o
qual foi financiado pela Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ARES-PCJ), com o objetivo de promover o
desenvolvimento da prestação dos serviços de saneamento básico dos municípios
regulados, em especial os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.
Em 08 de janeiro de 2007, foi publicada a Lei Federal Nº. 11.445/2007 de 05 de janeiro de
2007, estabelecendo as diretrizes nacionais para o saneamento básico. Uma das diretrizes
instituídas diz respeito à necessidade do estabelecimento de serviços públicos de
saneamento básico, por intermédio de ações de planejamento, sistematizadas em um plano,
que poderá ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, no mínimo (BRASIL, 2007:
Art. 19º):
I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida,
utilizando sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e
socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas;

Para elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis é necessário
estabelecer uma referência de conceitos, para detalhar melhor o que é prestação de serviço
público e planejamento público. O novo marco legal estabeleceu princípios fundamentais
para nortear as políticas públicas para o setor de saneamento básico, que são (BRASIL,
2007: Art. 2º):
I - universalização do acesso;
II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de
cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso
na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados;
III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos
sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente;
IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo das
águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e
privado;
V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e
regionais;
VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de
combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e
outras de relevante interesse social voltada para a melhoria da qualidade de vida,

para as quais o saneamento básico seja fator determinante;
VII - eficiência e sustentabilidade econômica;
VIII - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos
usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas;
IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios
institucionalizados;
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X - controle social;
XI - segurança, qualidade e regularidade;
XII - integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos.

Nesses termos, este Relatório Final representa a síntese do PMSB de Iracemápolis, cujo
conteúdo completo está consubstanciado em oito volumes, que foram apresentados de
forma detalhada com os seguintes títulos:
 Volume I: RSI – Relatório de Sistema de Indicadores;
 Volume II: RDS – Relatório de Diagnóstico situacional;
 Volume III: RCPCA – Relatório de Cenários Prospectivos e Concepção de Alternativas;
 Volume IV: RCPS – Relatório de Compatibilização com Planos Setoriais;
 Volume V: ROM – Relatório de Objetivos e Metas de Curto Médio e Longo Prazo;
 Volume VI: RAEC – Relatório de Ações para Emergência e Contingências;
 Volume VII: RASP – Relatório de Mecanismos e Procedimentos para Avaliação
Sistemática da Eficiência e Eficácia das Ações Programadas;
 Volume VIII: RF – Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico.
Os capítulos que seguirão apresentarão o resumo executivo do PMSB de Iracemápolis,
cujos trabalhos desenvolveram-se entre março de novembro de 2012.
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CAPÍTULO 1
RELATÓRIO DIAGNÓTICO DA SITUAÇÃO – DIAGNÓSTICO
1.1. Introdução
Este segundo volume do Plano Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis, refere-se
a primeira parte do Relatório de Diagnóstico Situacional – RDS – Parte I, que tem como
objetivo caracterizar o Município de Iracemápolis e descrever os serviços de abastecimento
de água, de esgotamento sanitário, de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e de
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.
As informações aqui coligidas serão utilizadas para a elaboração do diagnóstico da situação,
que será apresentado no terceiro volume, Relatório de Diagnóstico Situacional – RDS –
Parte II.
1.2. O Município de Iracemápolis
1.2.1. Histórico - Formação administrativa
O povoado que originou o atual município de Iracemápolis era um vilarejo formado por
escravos recém-alforriados. Em 1891, o fazendeiro José Emídio, considerado o fundador da
cidade, doou parte de suas terras para a construção de uma capela em homenagem a
Santa Cruz. O local recebeu então o nome de Santa Cruz da Boa Vista. Com o tempo,
novos moradores foram chegando e trazendo progresso para o lugar, até que em 29 de
outubro de 1923 criou-se o distrito no município de Limeira, através da lei 1931 de 29 de
outubro de 1923. Maior impulso foi dado, no entanto, com a introdução, pela família Ometto,
da cana-de-açúcar, das técnicas de industrialização e, principalmente, com a instalação das
usinas açucareiras Boa Vista (1933) e Iracema (1938). A emancipação de Iracemápolis
ocorreu em 30 de dezembro de 1953, por meio da Lei nº 2456 que elevou o antigo Distrito a
categoria de município, emancipando-se de Limeira1. A alcunha do município, Bate-Pau,
provém das encenações que os negros escravos realizavam ao som de batidas de estacas
de madeira relembrando a situação deles nas senzalas. A denominação atual só passou a
ser utilizada quando o vilarejo foi elevado a categoria de Distrito de Limeira. A origem do
nome “Iracema” provém de língua indígena e quer dizer virgem dos lábios de Mel e polis é
de origem grega e significa cidade2.

1

Fundação
SEADE.
Histórico
do
Município
de
Iracemápolis.
http://www.seade.gov.br/produtos/perfil/perfil.php. Acesso em 02/04/2012.
2

Disponível

em:

Câmara
municipal
de
Iracemápolis.
Histórico
do
Município.
Disponível
em:
ht t p: // ww w. le gi s la ti v oi r ace ma p ol i s. s p. g o v. b r / M u ni ci p i o/P a ge .a s p x? ti p o =h i st or ic o. A ce s s o
em 0 2/ 0 4 / 2 0 1 2.
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1.2.2. Caracterização do território
O município de Iracemápolis está inserido na Região Administrativa de Campinas e Região
de Governo de Limeira. Limita ao norte com os municípios de Cordeirópolis e Santa
Gertrudes, a leste com Limeira, ao sul com Piracicaba e a oeste com Santa Bárbara
D'Oeste, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1. Municípios limítrofes de Iracemápolis – SP
Fonte: (SÃO PAULO, 2009)

A sede do município tem como coordenadas geográficas, 22o34’50" de latitude sul e
47º31’07” de longitude oeste. Possui área territorial de 115,957 km2, altitudes médias de 608
metros, distando da capital do estado 170 km. De acordo com dados do censo do IBGE de
2010, Iracemápolis apresentava:
- Densidade demográfica: 172,38 hab./km2.
- Grau de urbanização: 97,94 %
1.2.3. Acesso
As principais vias de acesso ao município de Iracemápolis são as Rodovias SP-151, SP-306
(Rodovia Luiz Ometto) e SP-147 (Rodovia Deputado Laércio Corte), que interliga
Iracemápolis aos principais centros urbanos, econômicos e de serviços e às demais regiões
do Estado, conforme mostrado na Figura 2. As distâncias aos principais centros regionais e
a Capital do Estado são as seguintes: São Paulo: 170 km, Campinas: 69 km, Limeira: 14 km
e Piracicaba: 29 km.
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Figura 2. Principais acessos rodoviários Iracemápolis
Fonte: http://webcarta.net/carta/mapa.php?id=3148&lg=pt

Em Campinas encontra-se o aeroporto Viracopos, que conta com Trade Point, que atende a
mais de 2.000 empresas voltadas para o comércio exterior, com capacidade para 2 milhões
de passageiros/ano. Para aviões de pequeno porte, pode ser utilizado o aeroporto regional
de Mogi Mirim, distante 69 km de Iracemápolis.
1.2.4. Geologia e geomorfologia
Segundo mapa geológico das bacias hidrográficas do PCJ, a geologia da região de
Iracemápolis é representada por formações intrusivas básicas tubulares, soleiras diabásicas,
diques básicos em geral incluindo diabásios e outras rocas de composição semelhante
(Figura 3).
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Figura 3. Mapa geológico da região de Iracemápolis
Fonte: http://www.comitepcj.sp.gov.br/download/RS/RSituacao-PCJ-M2.pdf. Acesso em
16/04/2012.
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1.2.5. Clima
Segundo o sistema internacional de Köeppen, o clima na região de Iracemápolis é do tipo
Cwa, caracterizado pelo clima tropical de altitude, com chuvas no verão e seca no inverno.
Segundo o CEPAGRI (2012), Iracemápolis apresenta temperatura média anual de 21,5oC,
média máxima anual de 28,0oC e média mínima anual de 15,2o C. O índice pluviométrico
médio anual é de 1.360,4 mm, conforme apresentado na Tabela 1.
Tabela 1. Clima de Iracemápolis - temperatura do ar e chuva
TEMPERATURA DO AR (C)
MÍNIMA MÉDIA

MÁXIMA MÉDIA

MÉDIA

CHUVA
(mm)

Janeiro

18.6

29.9

24.2

236.9

Fevereiro

18.8

29.9

24.4

192.1

Março

18.0

29.6

23.8

160.9

Abril

15.4

27.9

21.7

68.1

Maio

12.7

26.0

19.3

60.1

Junho

11.2

24.8

18.0

42.2

Julho

10.7

25.1

17.9

30.0

Agosto

12.1

27.2

19.6

30.2

Setembro

14.1

28.2

21.1

66.1

Outubro

15.8

28.7

22.2

123.4

Novembro

16.6

29.2

22.9

142.2

Dezembro

17.9

29.2

23.5

208.2

No ano

15.2

28.0

21.5

1360.4

Mínima

10.7

24.8

17.9

30.0

Máxima

18.8

29.9

24.4

236.9

MES

Fonte: (CEPAGRI, 2012)

1.2.6. Hidrografia
O município de Iracemápolis está localizado na Unidade de Gerenciamento de Recursos
Hídricos nº 5 – UGRHI 5, e integra o Comitê PCJ – Comitê das Bacias Hidrográficas dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Segundo o DAEE (2006), os Ribeirões Água da Serra e
Cachoeirinha compõem as principais bacias hidrográficas do município. As nascentes do
Ribeirão Água da Serra localizam-se no município de Limeira e seu principal afluente é o
Ribeirão Água Suja, cujas nascentes estão localizadas em Iracemápolis. Ambos servem de
divisa de Iracemápolis com o município de Limeira. Os principais formadores da Bacia do
Ribeirão Cachoeirinha são o Córrego Paramirim, o Córrego Cachoeirinha, o Ribeirão Boa
Vista e o Córrego Roseira, sendo que os dois últimos têm suas nascentes localizadas no
município de Piracicaba. As nascentes da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Cachoeirinha
localizam-se na Fazenda Iracema, onde estão localizados os reservatórios das Represas,
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Iracema e Municipal, utilizados para abastecimento público. O Ribeirão Cachoeirinha,
principal manancial de Iracemápolis, pertence a sub-bacia do Rio Corumbataí, que por sua
vez integra a bacia hidrográfica do Rio Piracicaba. A Figura 4 mostra a rede hidrográfica
principal de Iracemápolis, destacando-se o Ribeirão Cachoeirinha e as duas represas,
Municipal e Iracema, responsáveis pelo suprimento do sistema de abastecimento de água.

Figura 4. Hidrografia da região do município de Iracemápolis

1.2.7. Economia
Iracemápolis conta com uma economia diversificada, tendo como esteio seu parque
industrial, que concentra uma importante atividade industrial nas áreas de metalurgia,
química, embalagens, alimentos e moveis dentre outras. Merece destaque também o setor
de serviços que participa com mais de 40% no valor adicionado bruto, conforme mostrado
na Tabela 2. Com relação ao PIB, o município gerou uma produção de bens e serviços da
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ordem de 520 milhões de reais, equivalente a 0,048% do PIB do Estado de São Paulo e um
PIB per capita de R$ 26.431,69, equivalente ao PIB do Estado e 26% superior ao da região
de governo na qual o município está inserido, conforme detalhado na Tabela 2.
Tabela 2. Indicadores econômicos de Iracemápolis (2009)
MUNICÍPIO

REGIÃO
DE
GOVERNO

ESTADO DE
SÃO PAULO

Participação da agropecuária no total do VA ( %)

1,92

2,66

1,62

Participação da indústria no total do VA (%)

56,77

34,26

29,04

Participação dos serviços no total do VA (%)

41,31

63,08

69,34

PIB (milhões de reais correntes)

520,70

13.116,59

1.084.353,49

26.431,69

20.965,67

26.202,22

0,048

1,212

100

INDICADORES
3

PIB per Capita (Em milhões de reais correntes)
Participação do PIB no Estado (Em %)
Fonte: (SEADE, 2012)

1.2.8. Saúde
Segundo dados da Câmara Municipal4, o sistema público de saúde de Iracemápolis conta
com 7 unidades de saúde com as seguintes especialidades:
- Coordenadoria Municipal de Saúde compartilhado com a Vigilância em Saúde, a Vigilância
Sanitária e o Controle de Zoonoses;
- Unidade de Fisioterapia Municipal Geraldo Granço;
- UBS - Unidade Básica de Saúde Dr. Ângelo Arlindo Lobo;
- UBS - Unidade Básica de Saúde Angelina Platinetti Massari,
- PSF - Unidade de Saúde da Família Maria Neves Alexandrino
- CESMI – Centro de Especialidades Médicas de Iracemápolis
- Pronto Socorro Municipal.
Além dessas unidades existem 5 consultórios isolados de odontologia localizados nas
escolas públicas municipais.
Segundo a Fundação SEADE, as estatísticas vitais e de saúde do município, relativas ao
ano de 2010, apresentaram os seguintes indicadores, conforme mostrado na Tabela 3.

3

- VA = Valor adicionado (bens produzidos depois de deduzido os custos dos insumos adquiridos de terceiros matérias primas, serviços e bens intermediários).
4

Câmara
Municipal
de
Iracemápolis.
Aspectos
gerais.
Disponível
http://www.legislativoiracemapolis.sp.gov.br/Municipio/Page.aspx?tipo=historico. Acesso em 15/04/2012.
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Tabela 3. Indicadores demográficos e de saúde de Iracemápolis (2010)
MUNICÍPIO

REGIÃO
DE
GOVERNO

ESTADO DE
SÃO PAULO

Taxa de natalidade (Por mil habitantes)

12,76

12,98

14,59

Taxa de fecundidade (Por mil mulheres entre 15 e 49 anos)

44,33

46,23

51,12

Taxa de mortalidade infantil (Por mil nascidos vivos)

15,69

12,42

13,69

Taxa de mortalidade na infância (Por mil nascidos vivos)

19,61

14,26

13,69

Leitos SUS (Coeficiente por mil habitantes)

0,00

3,32

2,10

INDICADORES

Fonte: (SEADE, 2012)

1.2.9. Educação
De acordo com dados do IBGE (2012) relativos ao ano de 2009, Iracemápolis possui 19
estabelecimentos de ensino municipais, estaduais e privados, com 3.988 alunos
matriculados nos ensinos pré-escolar, fundamental e médio. A Tabela 4 apresenta a
distribuição das escolas e matrículas.
Tabela 4. Escolas e matrículas em Iracemápolis (2009)
MATRÍCULAS

NÚMERO
DE
ESCOLAS

TOTAL

ESTADUAL

MUNICIPAL

PRIVADA

Pré-escola

8

580

-

462

118

Fundamental

8

2.714

1.181

1.406

130

Médio

3

694

662

-

32

Total

19

3.988

1.843

1.868

280

NÍVEL DE ENSINO

Fonte: (IBGE, 2012)

Segundo dados da Fundação SEADE (2012) a Tabela 5 apresenta indicadores referentes a
situação da área da educação no município, comparativamente com a situação estado de
São Paulo e a Região de Governo.
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Tabela 5. Indicadores da educação em Iracemápolis (2000)
MUNICÍPIO

REGIÃO
DE
GOVERNO

ESTADO DE
SÃO PAULO

Taxa de Analfabetismo da População de 15 Anos e Mais
(Em %)

6,32

7,13

6,64

Média de Anos de Estudos da População de 15 a 64 Anos

6,97

7,19

7,64

População de 25 Anos e Mais com Menos de 8 Anos de
Estudo (Em %)

65,92

60,50

55,55

População de 18 a 24 Anos com Ensino Médio Completo
(Em %)

37,97

38,65

41,88

INDICADORES

Fonte: (SEADE, 2012)

1.2.10. Infraestrutura urbana
A cidade de Iracemápolis possui uma boa infraestrutura urbana, que oferece a sua
população adequada condições de moradia, saúde, educação, saneamento, sistema viário e
etc.. Segundo o censo de 2010 (IBGE, 2012a), o índice de urbanização da população é de
97,94%, sendo que 19.289 habitantes residem em 5.941 domicílios particulares urbanos
permanentes. O IBGE (2012a) informa ainda que, conforme dados de 2008, 99,3% desses
domicílios possuíam condições adequadas de saneamento básico.
Com relação às habitações, a Fundação SEADE (2012), disponibiliza uma série de
indicadores os quais são apresentados na Tabela 6, comparativamente com dados da
região de governo e do estado de São Paulo.
Tabela 6. Habitação e infraestrutura urbana (2000)
MUNICÍPIO

REGIÃO
DE
GOVERNO

ESTADO DE
SÃO PAULO

Domicílios com Espaço Suficiente (%)

90,70

88,84

83,16

Domicílios c/ Infraestrutura Interna Urbana Adequada
(%)

99,80

98,53

89,29

Coleta de Lixo – Nível de Atendimento (%)

99,80

99,61

98,90

Abastecimento de Água – Nível de Atendimento (%)

99,68

99,39

97,38

Esgoto Sanitário – Nível de Atendimento (%)

99,39

98,68

85,72

INDICADORES

Fonte: (SEADE, 2012)

1.2.11. População
De acordo com o censo de 2010 (IBGE, 2012a), Iracemápolis contava com população de
20.029 habitantes, sendo 19.616 habitantes localizados na área urbana da sede do
município e uma população rural de 413 habitantes. A evolução da população, a partir de
1970, é mostrada na Tabela 7.
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Tabela 7. Evolução da população de Iracemápolis
POPULAÇÃO
CENSOS
TOTAL

URBANA

RURAL

1970

6.907

4.132

2.775

1980

8.283

6.299

1.984

1991

11.752

10.561

1.191

2000

15.555

14.810

745

2010

20.029

19.616

413

Fonte: (IBGE, 2012a)

De acordo com a Tabela 7, as taxas geométricas de crescimento da população, verificadas
no período 2000/2010, foram as seguintes:


População total: 2,56% ao ano



População urbana: 2,85% ao ano



População rural: - 5,73% ao ano

A projeção da população total feita pelo SEADE (2012) apresentou os seguintes resultados:
- 2015: 20.856 habitantes
- 2020: 22.127 habitantes
Esses valores resultam nas seguintes taxas de crescimento geométricas:
- 2010/2015: 0,81% ao ano.
- 2015/2020: 1,19% ao ano.
A estimativa da população total para o ano de 2011, com referência a 1o. de julho, conforme
o IBGE (2012a) é de 20.373 habitantes.
1.3. Abastecimento de água e esgotamento sanitário
Os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário são prestados
diretamente pela Prefeitura de Iracemápolis através do Departamento de Água e Esgoto,
órgão da administração direta do município. Como o município não dispõe de distritos,
povoados ou aglomeração, a prestação dos serviços está circunscrita ao distrito sede.
A organização dos serviços de água e esgoto se deu através da Lei 1.059/1997, que
estabeleceu as atribuições das unidades administrativas da prefeitura, direitos e deveres
dos empregados públicos municipais, alem de outras providências. A prestação dos serviços
de água e esgoto está abrigada na Divisão de Engenharia da Coordenadoria de
Planejamento. De acordo com o § 4º do artigo 15 da referida Lei, as atribuições do
Departamento de Água e Esgoto são:
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(i) manter o fornecimento quantitativo e qualitativo da capacitação, tratamento, adução,
distribuição e reservação da água de abastecimento público; (ii) garantir a coleta,
afastamento, recalque e tratamento dos esgotos sanitários; (iii) manter controle dos
lançamentos de esgotos comerciais e industriais de acordo com o Decreto Estadual 8.468
de 08/09/62, para cumprimento do Artigo 19º; (iv) controlar e supervisionar a cobrança da
Taxa de Água e Esgoto; (v) manter programa de instalação e manutenção de hidrômetros.
1.3.1. Informações administrativas e financeiras
Os serviços de água e esgoto são executados por 15 servidores, que trabalham nas
atividades de operação e manutenção dos sistemas de água e esgoto e das estações de
tratamento de água e esgoto. As atividades administrativas contam com a atuação de um
servidor do quadro e três terceirizados, sendo dois no atendimento ao público e dois para
corte e religação de água. No total os serviços de água e esgoto contam com 19 servidores.
Em 2011 as receitas correntes com a prestação dos serviços de água e esgoto foram de R$
3.294.505,92, e as receitas de capital R$ 941.562,65, totalizando uma receita total de R$
4.236.068,57, conforme discriminado na Tabela 8.
Tabela 8. Discriminação das receitas dos serviços de água e esgoto (2011)
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA

TOTAL (R$)

(%)

RECEITAS CORRENTES

3.294.505,92

77,77

Tarifa de água

2.003.884,76

47,31

Tarifa de esgoto

1.002.463,58

23,66

Multas e juros de mora – outros tributos

47.594,49

1,12

Multas e juros de mora – dívida ativa

130.788,75

3,09

Dívida ativa – outros tributos

109.774,34

2,59

RECEITAS DE CAPITAL

941.562,65

22,23

Transferências de convênios

941.562,65

22,23

4.236.068,57

100,00

TOTAL
5

Fonte: Prefeitura Municipal de Iracemápolis

No mesmo exercício de 2011, as despesas correntes somaram R$ 2.085.133,64 e as de
capital R$ 668.088,91, correspondendo a uma despesa total de R$ 2.753.222,55, conforme
discriminado na Tabela 9.

5

- Coordenadoria de Finanças e Suprimentos. Coordenadoria de Contabilidade. Exercício 2011. Anexo 2.
Resumo Geral da Receita.
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Tabela 9. Discriminação das receitas dos serviços de água e esgoto (2011)
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

TOTAL (R$)

(%)

DESPESAS CORRENTES

2.085.133,64

75,73

Pessoal e Encargos Sociais

601.221,92

21,84

Material de Consumo

240.786,25

8,75

Produtos Químicos

18.713,60

0,68

Transferências a instituições e
consórcio

15.275,48

0,55

Serviços de terceiros

646.453,06

23,48

Energia Elétrica

549.863,60

19,97

Outras despesas

12.819,73

0,47

668.088,91

24,27

Obras e Instalações

603.644,21

21,93

Equipamento e material permanente

64.444,70

2,34

2.753.222,55

100,00

DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL

6

Fonte: Prefeitura Municipal de Iracemápolis

Segundo o Setor de Água e Esgoto, em dezembro de 2011 existiam 6.714 ligações ativas
de água e 6.709 ligações ativas de esgoto, conforme mostrado na Tabela 10 com
discriminação das ligações por categoria.
Tabela 10. Ligações ativas de água e esgoto (12/2011)
CATEGORIA

ÁGUA

ESGOTO

Domiciliar

6.108

6.104

Comercial

368

367

Industrial

237

237

6.713

6.708

TOTAL
7

Fonte: Prefeitura Municipal de Iracemápolis

Ainda de acordo com a mesma fonte, em 2011 o volume medido pelos hidrômetros foi de
1.397.221 m3, correspondendo a um volume faturado de 1.500.553 m3 e a um faturamento
total de R$ 3.134.908,35 com a cobrança das tarifas dos serviços de água e esgoto. A
Tabela 11 discrimina os volumes e o faturamento de acordo com as categorias de consumo.

6

- Coordenadoria de Finanças e Suprimentos. Coordenadoria de Contabilidade. Exercício 2011. Anexo 2.
Resumo Geral das Despesas.
7
- Setor de Água e Esgoto. Resumo das contas geradas por categoria.
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Tabela 11. Volumes, medido e faturado e faturamento (2011)
3

VOLUME (m /ano)

FATURAMENTO (R$/ano)

CATEGORIA
MEDIDO

FATURADO

ÁGUA

ESGOTO

TOTAL

Domiciliar

1.236.886

1.325.011

1.614.928,35

806.174,98

2.421.103,33

Comercial

77.218

89.908

185.364,74

92.377,95

277.742,69

Industrial

83.117

85.634

253.793,97

126.907,73

380.701,70

1.397.221

1.500.553

2.054.087,06

1.025.460,66

3.079.547,72

TOTAL

5

Fonte: Prefeitura Municipal de Iracemápolis

Ë importante ficar registrado que o sistema comercial de emissão de contas não fornece o
volume faturado. Por essa razão, o volume faturado informado na Tabela 12 foi estimado,
considerando, para a faixa de consumo até 10 m3, o número de contas emitidas multiplicado
por dez, para todas as categorias de consumo. Para as demais faixas, considerou-se o
volume faturado igual ao volume consumido.
De Acordo com os dados apresentados na tabela 12, no período de janeiro a dezembro de
2011, foram emitidas 79.833 contas, sendo 91,0% relativas às categorias residencial, 5,5%
comercial, 3,5% industrial.
Tabela 12. Contas emitidas por faixa de consumo - serviços de água e esgoto (2011)
3

CATEGORIA

FAIXA DE CONSUMO (m )

TOTAL

%

2.262

72.617

90,96

222

410

4.379

5,49

677

155

420

2.837

3,55

27.346

43.756

5.639

3.092

79.833

100,00

34,26

54,81

7,06

3,87

100,00

-

ATÉ 10

11 a 30

31 a 40

> 40

Domiciliar

23.134

41.959

5.262

Comercial

2.627

1.120

Industrial

1.585

TOTAL
%

Fonte: Prefeitura Municipal de Iracemápolis

A estrutura tarifária que gerou o faturamento discriminado na Tabela 11 foi instituída pelo
Decreto Municipal no. 2.386/2010, tendo efeitos sobre os consumos de janeiro a dezembro
de 2011.
A estrutura tarifária, apresentada na Tabela 13, contempla as categorias de serviços,
residencial, comercial e industrial e quatro faixas de consumo. A tarifa de esgoto
corresponde a 50% da tarifa de água.
Registra-se que o consumo de instituições públicas, estaduais e federais nãoé faturado, ou
seja, o serviço é prestado de forma gratuita.
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Tabela 13. Estrutura tarifária – serviços de água e esgoto 01/2011 a 12/2011
CATEGORIA

TARIFA

FAIXA DE
CONSUMO

MINIMA

ATÉ 10 m

ÁGUA

ESGOTO

3

11,43

6,04

`17,47

3

1,14

0,60

-

2,29

1,21

-

3,43

1,81

-

3

14,28

7,55

21,83

3

1,43

0,76

-

3

2,86

1,51

-

11 A 30 m

RESIDENCIAL
CONSUMO
EXCEDENTE

3

31 A 40 m

3

ACIMA DE 40 m
MINIMA

ATÉ 10 m

11 A 30 m
COMERCIAL

CONSUMO
EXCEDENTE

31 A 40 m

3

ACIMA DE 40 m
MINIMA

4,28

2,27

-

3

16,00

8,46

24,46

3

1,60

0,85

-

3

3,20

1,69

-

4,80

2,54

-

ATÉ 10 m

11 A 30 m
INDUSTRIAL

CONSUMO
EXCEDENTE

TOTAL

31 A 40 m

3

ACIMA DE 40 m

Fonte: Anexo I do Decreto Municipal 2.386/2010

1.3.2. Sistema de Abastecimento de Água
As informações a seguir foram obtidas de levantamentos realizados in locu, de documentos
e relatórios operacionais da Prefeitura.
1.3.2.1. Mananciais supridores do sistema

O sistema de abastecimento de água de Iracemápolis é suprido atualmente pelas
águas do Ribeirão Cachoeirinha e futuramente pelo Ribeirão Boa Vista.
a) Ribeirão Cachoeirinha
Como o Ribeirão Cachoeirinha não dispõe de vazão suficiente para atender a demanda,
foram implantadas duas represas em série (Figura 5), “Represa Municipal” onde está
instalada a estrutura de captação e a segunda localizada à montante, denominada “Represa
Iracema”, cujo vertedor alimenta a primeira represa, com a finalidade de armazenar e
regularizar vazão suficiente para abastecimento de Iracemápolis.
De acordo estudos realizados pelo DAEE (2006), a bacia do Ribeirão Cachoeirinha e as
represas Iracema e Municipal, apresentam as seguintes características:
- Represa Iracema – área do espelho d’água: 232.045 m2.
- Represa Municipal – área do espelho d’água: 240.577 m2.
- Volume útil reservado (Municipal e Iracema): 1.000.000 m3.
- Bacia do Ribeirão Cachoeira – área de drenagem: 13,60 km2.
- Vazão mínima de referência – Q7,10: 28 l/s.
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- Vazão regularizada: 114 l/s.
- Vazão disponível para captação: 100 l/s (114 – 0,5 x 28) l/s.
Os estudos realizados pelo DAEE (2006) foram decorrentes de estiagem atípica ocorrida
entre os anos 2005 e 2006, que reduziu significativamente a vazão do Ribeirão
Cachoeirinha e do Córrego Cachoeirinha, tornando crítico o nível das duas barragens,
comprometendo o abastecimento público.

Represa
Iracema

Represa
Municipal

Figura 5. Ribeirão Cachoeirinha e Represas - Municipal e Iracema
Fonte: DAEE (2006).

b) Ribeirão Boa Vista
Em razão da estiagem prolongada no verão 2005/2006 que comprometeu o abastecimento
público, o Departamento de Águas e Energia Elétrica elaborou Estudo de Alternativas para o
Abastecimento de Água no Município de Iracemápolis (DAEE, 2006), investigando as
possibilidades de aproveitamento do manancial subterrâneo e das águas do Ribeirão Boa
Vista, e dos Córregos Roseira e Água Suja, resultando nas seguintes alternativas:
a) Aproveitamento do lençol subterrâneo;
b) Captação a fio d’água na confluência do Ribeirão Boa Vista com o Córrego Roseira;
c) Captação a fio d’água no Córrego água Suja;
d) Barragem na confluência do Ribeirão Boa Vista com o Córrego Roseira;
e) Barragem no Córrego Água Suja.
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Inicialmente desconsiderou-se o aproveitamento do lençol subterrâneo em razão da baixa
produtividade do aquífero, que produz vazões médias da ordem de 5,0 m3/h.
Posteriormente, estudos técnicos e econômicos, que cotejaram produção necessária de
água e custo financeiro, optaram pela alternativa “d” barragem na confluência do Ribeirão
Boa Vista com o Córrego Roseira. Em 2008 a Empresa DBO Engenharia Ambiental LTDA
(DBO, 2008), elaborou o projeto de captação de água bruta em barragem existente no
Ribeirão Boa Vista, de propriedade da São Martinho S.A., e sua adução por recalque para
uma nova estação de tratamento de água – ETA-02, a ser construída ao lado da atual.
Estudos realizados pelo DAEE para captação na barragem na confluência do Ribeirão Boa
Vista com o Córrego Roseira resultaram nas seguintes disponibilidades hídricas:
- Área de drenagem a montante da barragem: 12,65 km2;
- Vazão média: 115 l/s;
- Vazão mínima (Q7,10): 25 l/s;
- Vazão regularizada: 58 l/s;
- Volume útil necessário do reservatório: 454.765 m3.
Levantamento feito na barragem do Ribeirão Boa Vista (DBO, 2008), através de batimetria,
levantou que o volume útil é da ordem de 800.000m3, considerando o nível mínimo de água
na cota 755,00.
1.3.2.2. Captação e adução de água bruta
O sistema de abastecimento de água dispõe, atualmente, de captação na Represa
Municipal, sendo que no futuro entrará também em operação a captação na barragem do
Ribeirão Boa Vista.
a) Captação e adução atual – Represa Municipal
A captação é feita em tomada direta, por sifonamento, através de 4 tubulações,
caracterizando dois sistemas de adutoras independentes, que aduzem para duas estações
elevatórias de água bruta - EEAB-01 e EEAB-02. O primeiro sistema, composto por um feixe
de três adutoras, aduz por gravidade para a EEAB-01, tem as seguintes características:
- Linha 01 – DN 200 mm
- Linha 02 – DN 150 mm
- Linha 03 – DN 150 mm
- Extensão: 1.065 m
O segundo sistema, composto por uma adutora, aduz por gravidade para a EEAB-02, tem
as seguintes características:
- Diâmetro: 250 mm;
- Extensão: 1.167 m
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Não existe levantamento topográfico indicando o desnível geométrico, mas pode ser
estimado em torno de 20 metros.
A Foto 1 mostra as estruturas de captação, que aduzem para as elevatórias EEAB-01 e
EEAB-02.

Foto 1. Tomada d’água em sifão – feixe de
três adutoras DN 150 mm (EEAB-01).

b) Captação e adução futura – Represa Córrego Boa Vista
O sistema projetado pela DBO Engenharia Ambiental LTDA (DBO, 2008), adota a captação
por meio de um sifão, a ser construído na Represa Boa Vista, com tubulação DN 250 mm,
em chapa de aço, com extensão de 52 m. Na condição crítica de nível mínimo na represa
(cota 575), o sifão será capaz de aduzir a vazão de 64,7 l/s, superior a vazão máxima de
projeto da elevatória de 58,0 l/s.
1.3.2.3. Elevatória de água bruta
As águas captadas na Represa Municipal são aduzidas por gravidade para duas elevatórias
de água bruta – EEAB-01 e EEAB-02, que recalcam para a entrada da estação de
tratamento de água – ETA-01. Já as água captadas na Represa do Córrego Boa Vista serão
aduzidas por gravidade para a elevatória de água bruta EEAB-03, que recalcará para a
entrada da ETA-02.
a) EEAB-01- sistema atual
As águas aduzidas pelo feixe de três adutoras são recebidas em um poço de sucção da
EEAB-01. A Foto 2.mostra a elevatória e o reservatório de recepção que funciona como
poço de sucção da elevatória. A elevatória conta com 4 conjuntos elevatórios e dois
recalques independentes, com os conjuntos 01 e 02 recalcando na adutora DN 175 mm e os
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conjuntos 03 e 04 na adutora DN 200 mm. A Foto 2 mostra em primeiro plano o reservatório
de recepção de água bruta (poço de sucção), e ao fundo a casa de bombas.

Foto 2. EEAB-01. Em primeiro plano o reservatório de
recepção de água bruta .

- Conjunto 01
- Bomba: KSB modelo ETA 80-20 (sem identificação de Q e hm)
- Motor: 12,5 CV - 1.750 RPM.
- Conjunto 02
- Bomba: KSB modelo ETA 80-20, Q=90 m3/h, hm = 16,85 mca
- Motor: 10 CV, 1.760 RPM.
- Conjunto 03
- Bomba: KSB modelo ETA 80-20, Q=90 m3/h, hm = 16,85 mca
- Motor: sem placa de identificação
- Conjunto 04
- Bomba: KSB modelo MEGANORM 80-200, Q=90 m3/h, hm = 16,85 mca
- Motor: 10 CV, 1.760 RPM.

Foto 3. Conjuntos EEAB-01, vendo-se da esquerda para
direita, conjunto 01- conjunto 04

.
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As tubulações da sucção são DN 200 mm reduzindo para DN 100 mm e as do recalque,
saem com DN 80 mm, ampliando para DN 150 mm. A EEAB-01 possui duas adutoras, cada
uma operando com dois conjuntos elevatórios, conforme mostrado na Foto 4. Com desnível
geométrico de 55 metros, as duas linhas de recalque apresentam as seguintes
características:
- Adutora 1 – material: aço carbono - DN 200 mm – 250 m
- Adutora 2 – material: ferro fundido - DN 175 mm – 250 m
Medições de vazão realizadas através de estações pitométricas, por ocasião da elaboração
do Plano Diretor de Combate a Perdas (STS, 2011), apresentaram os seguintes resultados:
- Adutora DN 200 mm: 45 l/s; adutora DN 175 mm: 15,4 l/s.

Foto 4. Saída das duas adutoras DN 200 mm da EEAB01, que seguem até a ETA-01

b) EEAB-02 - sistema atual
As águas aduzidas pela adutora DN 250 mm, são recebidas em um reservatório, que
funciona como poço de sucção da EEAB-02, localizada na área da estação de tratamento,
ETA-01, conforme mostrado na Foto 5.

Foto 5. EEAB-02, casa de bombas e o reservatório de
recepção de água bruta.
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A elevatória possui 4 conjuntos elevatórios com as seguintes características:.
-Conjunto 01
- Bomba: sem identificação
- Motor: 15 CV – 3.525 RPM.
- Conjunto 02
- Bomba: sem identificação
- Motor: 15 CV – 3.525 RPM.
- Conjunto 03
- Bomba: sem identificação
- Motor: 15 CV – 3.525 RPM.
- Conjunto 04
- Bomba: sem identificação
- Motor: 15 CV – 3.525 RPM.

Foto 6. Vista dos conjuntos elevatórios e o Barrilete DN
300 mm.

As tubulações e peças da sucção são de diâmetro DN 150 mm com redução para DN 100
mm e as tubulações e peças do recalque, imediatas às bombas são de diâmetro DN 100
mm, interligadas ao barrilete DN 300 mm, conforme mostrado na Foto 6.
A operação dos conjuntos elevatórios é realizada com o funcionamento um conjunto
elevatório e, eventualmente, dois conjuntos elevatórios. A linha de recalque tem as
seguintes características:
- Adutora de ferro fundido - DN 300 mm – 250 m
- Desnível geométrico é da ordem de 55 metros.
Medição de vazão realizada através de estação pitométrica, por ocasião da elaboração do
Plano Diretor de Combate a Perdas (STS, 2011), apresentou o seguinte resultado:
- Adutora DN 300 mm: 30 l/s.
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c) EEAB-03 - sistema em construção
De acordo com DBO (2008), as águas captadas na Represa do Córrego Boa Vista por meio
de sifão, serão recalcadas para a nova estação de tratamento de água – ETA-02, através da
elevatória EEAB-03, a ser construída no pé do talude de jusante da barragem. A estação
elevatória será constituída de casa de bombas, poço de sucção, caixas de proteção de
registros e válvulas. Foi previsto a instalação de três conjuntos motobombas, podendo ser
operada um conjunto isoladamente, dois conjuntos em paralelo e emergencialmente os três
conjuntos simultaneamente.
Os conjuntos elevatórios especificados possuem as seguintes características:
- Vazão: 29 l/s;
- Altura manométrica: 44 m;
- Potência: 30 CV
A adutora de recalque terá diâmetro DN 300 mm com extensão de 4.040 m e, de acordo
com o memorial de cálculo, possui 4 trechos distintos:
- 1o. Trecho: EEAB-03 a caixa de passagem 01
- Regime de escoamento: recalque
- Extensão: 920 m
- 2o. Trecho: caixa de passagem 01 a caixa de passagem 02
- Regime de escoamento: gravidade
- Extensão: 2.900 m
- 3o. Trecho: caixa de passagem 02 a caixa de passagem 03
- Regime de escoamento: gravidade
- Extensão: 220 m
- 4o. Trecho: caixa de passagem 03 a ETA-02
- Regime de escoamento: gravidade
- Extensão: 340 m
As principais cotas de projeto são as seguintes:
- Cota do nível mínimo da água na represa: 575.000
- Cota de chegada da água na ETA-02: 593.000
1.3.2.4. Estação de tratamento de água
O sistema de abastecimento de água conta com uma estação de tratamento de água em
operação, ETA-01 e uma segunda estação de tratamento, em fase de construção, ETA-02,
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que tratará as águas do sistema Boa Vista. A atual estação de tratamento de água (ETA-01)
foi inaugurada em 1958, juntamente com o reservatório Centro (R2)8.
a) ETA 01 – Sistema Represa Municipal
A estação de tratamento de água é do tipo convencional, de ciclo completo, com
floculadores,

decantadores

e

filtros

rápidos,

tratando

normalmente

80

l/s

e

excepcionalmente, 97 l/s. A Foto 7 mostra um vista geral da ETA-01. A seguir é apresentada
uma descrição sucinta das unidades de tratamento:

Foto 7. Vista geral da ETA-01, vendo-se a direita os
floculadores, a esquerda os decantadores e ao fundo os
filtros e a cassa de química e laboratórios.

● Mistura rápida:
A mistura rápida é feita por meio de ressalto hidráulico, do tipo vertedor parshall de 6”. Na
época da visita estava em implantação um novo vertedor parshall, conforme Foto 8.

Foto 8. Vista da chegada de água bruta, vendo-se as 3
adutoras e na parte superior, em concreto aparente a
implantação do novo vertedor parshall.

● Floculação:
8

- Câmara Municipal de Iracemápolis. Histórico de Iracemápolis. Disponível em:
ht t p: // w w w.l e gi s l at iv oi r ac em a p o li s. s p. g ov . br / M u ni ci p i o/ P a ge. a s px ? ti p o = hi st o r ic o
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A ETA possui seis floculadores mecanizados de eixo vertical do tipo palhetas, sendo que
dois floculadores, da parte recentemente ampliada, ainda não dispunham dos misturadores
lentos, conforme mostrado nas Fotos 9 e 10. As câmaras de cada floculador possuem as
seguintes dimensões:
- Comprimento: 2,70 m;
- Largura: 2,70 m;
- Altura da coluna de água: 3,50 m.

Foto 9. Foto de uma câmara com floculador mecanizado,
tipo palhetas.

Foto 10. Foto dos novos floculadores, ainda não
mecanizados.

.

● Decantação:
A ETA possui dois decantadores, que originalmente eram do tipo convencional, de
escoamento horizontal. Posteriormente, foram acelerados com a colocação de módulos
tubulares, cobrindo toda extensão de cada unidade, de acordo com as Foto 11. Cada
decantador possui as seguintes dimensões:
- Comprimento: 14,50 m;
- Largura: 3,00 m;
- Altura da coluna de água: 4,00 m.
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Foto 11. Vista de um decantador vendo-se em primeiro
plano a cortina de distribuição e ao fundo as canaletas de
coleta de água decantada.

● Filtros
A ETA-01 possui quatro filtros rápidos de fluxo descendente, com camada dupla constituída
de areia e antracito, conforme Foto 12. A Foto 13 mostra o sistema de recalque para
lavagem dos filtros.

Foto 12. Vista de um filtro.

Os filtros possuem as seguintes dimensões:
- Comprimento: 2,80 m;
- Largura: 2,10 m;
- Altura da caixa: 3,95 m.
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Foto 13. Foto de um filtro e conjunto
elevatório de recalque de água para
lavagem.

● Resíduos do tratamento
Os resíduos sólidos provenientes das lavagens dos filtros e dos decantadores, não são
tratados, sendo dispostos in natura no Córrego Cachoeirinha.

● Preparo e dosagem de produtos químicos
Na etapa da coagulação e floculação são utilizados PAC – policloreto de alumínio e cal
hidratada, respectivamente. A Foto 14 mostra o tanque externo de 10.000 litros para
armazenamento de policloreto de alumínio.

Foto 14. Foto do tanque externo de
armazenamento de PAC - policloreto de
alumínio
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A Foto 15 mostra o tanque interno de 500 litros de dosagem de policloreto de alumínio 2
bombas dosadoras marca Kratos, modelo 303, com capacidade para dosar 30 l/hora.

Foto 15. Tanque interno de dosagem de PAC – policloreto de
alumínio.

O preparo e dosagem do leite de cal, para alcalinização da água bruta, é feita por meio de
dois dosadores do tipo de canecas, os quais não apresentam placa de identificação de
marca ou modelo. A Foto 16 mostra o a vista dos dois dosadores de caneca.

Foto 16. Vista dos dosadores de canecas de cal hidratada.

O sistema de fluoretação utiliza um tanque externo de fibra de vidro com capacidade de
2.000 litros para recebimento e armazenamento de ácido fluossilícico. Do tanque externo o
produto é encaminhado para dois tanques menores, com capacidade de 200 litros, a partir
dos quais é feita a dosagem do composto de flúor, onde são utilizadas 2 bombas dosadoras
(Foto 17) com as seguintes características:
- Bomba 01: Marca EMEC, modelo FCO 121 de 1,5 l/hora;
- Bomba 02: Marca Kratos sem placa de identificação
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Foto 17. Vista dos tanques e das bombas dosadoras de ácido
fluossilícico.

O sistema de desinfecção da água é feito com a utilização de cloro gasoso. O método de
dosagem é a aplicação de cloro na entrada da água bruta, caracterizando uma pré-cloração,
mas mantendo-se uma concentração de cloro suficiente para manter um teor residual
mínimo nas pontas de rede (Foto 18).

Foto 18. Dosador de clorogás, localizado no interior da
Casa de química.

● Controle de qualidade da água
O controle de qualidade na ETA-01 é feito por meio de análises de rotina, realizadas de 2/2
horas, dos seguintes parâmetros:
- Ph,
- Íons fluoreto;
- Cloro residual;
- Turbidez.
As Fotos 19, 20, e 21 mostram os equipamentos disponíveis na ETA-01 para realização das
análises de rotina.
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Foto 19. Medidor de pH.

Foto 20. Medidor de turbidez

Foto 21. Vista do destilador de água e do
barrilete de água destilada.
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A Foto 22 mostra vista do laboratório físico químico, com destaque para mesa com
microcomputador para registro dos resultados das análises e bancada com pia para
lavagem das vidrarias.

Foto 22. Microcomputador para registro dos resultados das
análises de rotinas.

A Prefeitura mantém contrato com a Empresa ECO System para complementação do plano
de amostragem mensal com a realização das seguintes análises da água tratada em ponta
de rede: pH, Escherichia Coli, ou coliformes termo tolerantes, coliformes totais, íons fluoreto,
cloro livre, turbidez, cor aparente e contagem de bactérias heterotróficas. Além dessas
foram feitos o controle da água bruta e a série completa de frequência semestral conforme
estabelecido pela Portaria no. 518 que estabeleceu o padrão de qualidade da água para
consumo humano, que vigorou até 2010.
1.3.2.5. ETA 02 – Sistema Represa Córrego Boa Vista – Em implantação
De acordo com o projeto elaborado pela Empresa DBO Engenharia Ambiental LTDA (DBO,
2008), a nova estação de tratamento de água terá capacidade de 29 l/s em uma primeira
etapa, podendo ser duplicada com a construção de um segundo módulo de 29 l/s. A ETA-02
será constituída das seguintes unidades:
a) Unidade de pré-oxidação: Oxidação e remoção ferro e manganês com utilização de
hipoclorito de sódio e adsorção em carvão ativado em pó (CAP). A unidade tem volume útil
de 44 m3.
b) Unidade de mistura rápida: A dispersão do coagulante e a medição de vazão serão feitas
em um vertedor parshall com abertura de 3”.
c) Unidade de floculação: A floculação será feita em duas baterias de floculadores (14,5 l/s
cada) compostas por três câmaras mecanizadas, em série, com agitadores de paletas
giratórias paralelas ao eixo vertical. Para um tempo de floculação de 23 minutos a unidade
terá um volume total de 39 m3.
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d) Unidade de decantação: dois decantadores circulares de alta taxa, constituído de lonas
plásticas de PVC, paralelas, inclinadas, com 1,20m de comprimento. Para uma área total
(dois decantadores) de 9,05 m2 a taxa de aplicação virtual é da ordem de 277 m3/m2.dia.
d) Unidade de filtração: quatro filtros rápidos de fluxo descendentes, de camada dupla,
composta por areia e antracito, com área total de 11,76 m2. A lavagem dos filtros será feita
diretamente por conjuntos motobomba com vazão de 47 l/s e altura manométrica de 6
metros.
e) Tanque de contato: com capacidade de 100 m3. Casa de química, laboratório e salas
para o operador.
1.3.2.6. Produção de água
De acordo com informações obtidas no Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento, relativas aos anos de 2008 e 2009 e informações disponibilizadas pela
Prefeitura para os anos de 2010 e 2011, a produção e a distribuição de água apresentou
valores relacionados na Tabela 14.
Tabela 14. Sistema de água - volumes e vazões médias (2008-2011)
VAZÃO MEDIA DIÁRIA
(l/s)

3

VOLUMES (1.000 m /ano)
ANO
PRODUZIDO

SERVIÇO

10

DISTRIB.

ADUZIDA

DISTRIB.

2008

1.980

59

1.921

62,3

60,9

2009

2.160

65

2.095

68,5

66,4

-

-

-

-

-

2.073

62

2.011

65,7

63,8

2010

11

2011

9

Fonte: SNSA (2010), SNSA (2011), Prefeitura Municipal de Iracemápolis.

É importante ressaltar que a vazão afluente a estação de tratamento de água não vinha
sendo rotineiramente medida e registrada até a instalação dos macromedidores nas
adutoras de água bruta. Portanto, o volume de 2.073.000 m3 em 2011 foi obtido a partir de
um volume médio de 172.800 m3 por mês, informado pelo chefe da estação de tratamento
de água.
1.3.2.7. Consumo de produtos químicos
Não existem relatórios com registros de preparo e dosagem de solução. Considerando a
utilização de policloreto de alumínio - PAC, clorogás e ácido fluossilícico a Tabela 15
apresenta os gastos estimados com produtos químicos para o tratamento da água, no ano
de 2011, e suas dosagens médias a partir de informações disponibilizadas pela ETA.
9

- Considerando 365 dias/ano e funcionamento da ETA de 24 horas/dia
- Volume estimado considerando um gasto médio anual de 3% do volume produzido.
11
- Não obtivemos informações referentes ao ano de 2010.
10
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Tabela 15. Sistema de água - consumo médio mensal de produtos químicos (2011).
PAC
(l)

CLOROGÁS
(kg)

ÁCIDO
FLUOSSILÍCICO
(l)

8.600

680

570

Volume médio mensal
3
tratado (m )

172.800

172.800

172.800

Dosagem média

20 mg/l

3,94 mg/l

1,03 l/h

DESCRITOR

Gasto mensal de produto
químico

Fonte: ETA de Iracemápolis

1.3.2.8. Reservatórios
A partir de levantamentos realizados e de informações obtidas no relatório do Plano Diretor
de Combate a Perdas (STS, 2011), registra-se que o sistema conta com 6 reservatórios,
totalizando uma capacidade de 2.560 m3, conforme descrito na Tabela 16, a seguir.
Tabela 16. Sistema de água - relação de reservatórios - Iracemápolis
COTA
UNIDADE

SETOR

TIPO

R1

Geral (ETA-01)

Semi-enterrado.

R2

Centro

Elevado.

R3

Jardim Iracema

Elevado tubular.

R4
R5
R6

Jardim Ometto Pavan RAP
Jardim Ometto Pavan REL
Cidade Nova

VOLUME
3
m

FUNDO

NA
MÁXIMO

582,000

585,000

1.000

624,240

250

617,800

627,300

250

Apoiado.

609,100

614,100

250

Elevado tubular.

630,456

636,100

310

Elevado tubular

624.000

651.000

500

TOTAL

2.560

● R1- Geral (ETA-01): Reservatório semienterrado de concreto situado na área da ETA-01,
opera como tanque de contato, reservatório geral e poço de sucção da elevatória da Casa
de Bombas 01 que abastece o R2 – Centro e o R4 – Jardim Ometto Pavan (Foto 23).

Foto 23. Reservatório Geral.
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● R2 - Centro: Reservatório elevado de concreto, situado na praça da confluência das ruas
Antonio Casemiro e Dona Auta de Oliveira Simões, recebe água da EEAT-01, abastece a
região central da cidade e, por gravidade, para o reservatório R3 - Jardim Iracema (Foto 24).

Foto 24. R2 – Reservatório Centro.

● R3 – Jardim Iracema: Reservatório elevado do tipo tubular de concreto armado, situado na
praça da confluência das ruas Camila Chamas Salibe e José Domiciano, opera como reservatório de jusante. Recebe a sobra da água distribuída pelo R2 e abastece a região dos
bairros Jardim Primavera, Jardim Iracema, Jardim Hermenegildo Demarchi, Jardim São Sebastião, Residencial Bela Vista, Residencial Santa Rita e adjacências. Possui duas câmaras,
uma inferior, enterrada com 70 m3 que serve de poço de sucção da EEAT-06 e outra superior com 250 m3, de distribuição propriamente dita. (Foto 25).

Foto 25. R3 – Reservatório
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● R4 – Jardim Ometto Pavan – RAP: Reservatório apoiado, metálico, situado na praça da
confluência das ruas Pedro Ometto e Pedro Gonçalves Dias, recebe água da elevatória EEAT-02 e abastece os reservatórios R5, REL Jardim Ometto Pavan e R6 – Cidade Jardim
(Foto 26).

Foto 26. RAP Jardim Ometto Pavan.

● R5 – Jardim Ometto Pavan – REL: Reservatório elevado do tipo tubular, situado na praça
da confluência das ruas Pedro Ometto e Pedro Gonçalves de Lima, junto ao R4, recebe
água deste, através da EEAT-03 e abastece os bairros Jardim Carolina Ometto Pavan, Jardim João Ometto e adjacências (Foto 27).

Foto 27. R5 – REL Jardim Ometto Pavan.

● R6 – Cidade Nova – Reservatório elevado do tipo metálico tubular, situado na confluência
das ruas Francisco B. Casemiro e Pedro Gonçalves de Lima, recebe água do R4, através da
EEAT-04 e abastece os bairros Residencial Cidade Nova, Parque Industrial e adjacências
(Foto 27).
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Foto 28. R6 – Reservatório Cidade Nova.

1.3.2.9. Elevatórias de água tratada
O sistema de possui 6 elevatórias de água tratada, abrigadas em 4 casas de bombas, que
recalcam para os reservatórios R2, R4, R5 e R6. A seguir são apresentadas as descrições
das respectivas casas de bombas e elevatórias.
a) Casa de Bombas 01 – ETA-01
A Casa de Bombas 01 está localizada na área da estação de tratamento de água (ETA-01).
Abriga 3 elevatórias, caracterizadas por 3 barriletes diferentes, conforme mostrado nas
Fotos 29 e 30, operando com a seguinte configuração:

Foto 29. Casa de Bombas 01: vista das EEAT-03 e EEAT02 e barriletes de recalque.
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Foto 30. Vista geral da Casa de Bombas 01.

● EEAT 01 – Setor Centro
- Conjuntos elevatórios: 03, 04 e 05.
- Abastece: R2.
- Cota eixo tubulação de sucção: 582,049
- Cota piso casa de bombas: 581,769
- Cota do nível médio no R1: 583,500 (poço sucção)
- Cota do nível máximo no R2: 624,240
- Desnível geométrico: 40,74.
- Adutora: FOFO (s/ revestimento) DN 200 mm – 19 m e DN 150 mm - 436 m.
● EEAT 02 – Setor Jardim Ometto Pavan
- Conjuntos elevatórios: 01, 02, 03 e 04.
- Abastece: R4.
- Cota eixo tubulação de sucção: 582,049
- Cota piso casa de bombas: 581,769
- Nível médio do R1: 583,500 (poço sucção)
- Cota nível máximo R4: 614,100
- Desnível geométrico: 30,60 m
- Adutora: PVC DEFOFO DN 200 mm – L = 1.072 m.

● EEAT 03 – Setor Jardim Ometto Pavan (com distribuição)
- Conjuntos elevatórios: 01 e 02.
- Abastece: R4.
- Cota eixo tubulação de sucção: 582,049
- Cota piso casa de bombas: 581,769
- Nível médio do R1: 583,500 (poço sucção)
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- Cota nível máximo R4: 614,100
- Desnível geométrico: 30,60 m
- Adutora: PVC DEFOFO DN 200 mm – 21 m e DN 150 mm – 1.133 m.
Como pode ser observado, há a possibilidade de um mesmo conjunto elevatório aduzir, para
dois reservatórios diferentes. Caso dos conjuntos 03 e 04 que operaram tanto na EEAT-01
como na EEAT-02, bem como os conjuntos 01 e 02 que podem operar ora na elevatória
EEAT-02, ora na elevatória EEAT-03.
Os conjuntos elevatórios da Casa de Bombas 01 apresentam as seguintes características:
- Conjunto elevatório 01
- Bomba: KSB modelo ETA 50-20 – 3.500 RPM (rotor não identificado)
- Motor: WEG 25 CV
- Sucção: DN 400 x 150 mm
- Recalque: DN 200 mm
- Conjunto elevatório 02
- Bomba: KSB modelo ETA 50-20 – 3.500 RPM (rotor não identificado)
- Motor: WEG 25 CV
- Sucção: DN 400 x 150 mm
- Recalque: DN 200 mm
- Conjunto elevatório 03
- Bomba: KSB modelo ETA 50-20 – 3.500 RPM (rotor não identificado)
- Motor: WEG 25 CV
- Sucção: DN 400 x 150 mm
- Recalque: DN 200 mm
- Conjunto elevatório 04
- Bomba: KSB modelo ETA 80-40/2 – 1.750 RPM (rotor não identificado)
- Motor: WEG 40 CV
- Sucção: DN 400 x 200 mm
- Recalque: DN 200 mm
- Conjunto elevatório 05
- Bomba: KSB modelo ETA 80-40/2 – 1.750 RPM (rotor não identificado)
- Motor: WEG 40 CV
- Sucção: DN 400 x 200 mm
- Recalque: DN 200 mm
b) Casa de Bombas 02 – Jardim Ometto Pavan
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Localizada na área do centro de reservação Ometto Pavan, onde estão os reservatórios R4
e R5. O R4 serve de poço de sucção para as elevatórias EEAT-04 e EEAT-05 que aduzem
para o R5 e R6 respectivamente, conforme mostrado nas Fotos 31 e 32. Operam com a
seguinte configuração:

Foto 31. Casa de Bombas 02: vista da EEAT-04 vendo-se
ao fundo o R4 e a direita o R5

.

Foto 32. Casa de Bombas 02: vista da EEAT-05 que
recalca para o R6.

● EEAT 04 – Setor Jardim Ometto Pavan
- Abastece: R5.
- Conjuntos elevatórios: bomba marca ELOS, modelo E-80/33, 1.750 RPM, motor de 25 CV,
Q = 110 m3/h e HM = 40 m (2 unidades 1 de reserva).
- Cota do nível médio no R4: 611,600 (poço sucção)
- Cota do nível máximo no R5: 636,100
- Desnível geométrico: 24,50 m.
- Adutora: DN 200 mm – L = 35 m.

● EEAT 05 – Setor Cidade Nova
- Abastece: R6.
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- Conjuntos elevatórios: bomba marca MERELI modelo C11RT, 1.770 RPM, motor de 50 cv,
Q = 140 m3/h e HM = 50m.
- Cota do nível médio no R4: 611,600 (poço sucção)
- Cota do nível máximo no R6: 651.000
- Desnível geométrico: 39,4 m
- Adutora: - Adutora: PVC DEFOFO DN 200 mm – L = 452 m.
c) Casa de Bombas 03 – Jardim Iracema
Localizada junto ao R6, recebe água por gravidade vinda do R2 (Centro), que alimenta um
reservatório enterrado (câmara inferior) de 70 m3, que é o poço de sucção da elevatória –
EEAT-06 que, por sua vez, recalca para o R6, conforme mostrado na Foto 33. Opera com a
seguinte configuração:

Foto 33. Casa de bombas 03: vista da EEAT06.

● EEAT 06 – Setor Jardim Iracema
- Abastece: R6.
- Conjuntos elevatórios: bomba marca KSB, modelo MEGANORM 40/160, 3.510 RPM,
motor de 10 CV (1 unidade).
- Cota do nível médio no R3-A: 601,560 (poço sucção)
- Cota do nível máximo no R6: 627,300
- Desnível geométrico: 25,740 m.
- Adutora: PVC-DEFOFO DN 100 mm – L = 26 m
1.3.2.10. Rede de distribuição de água
Conforme medição efetuada na planta “Cadastro Geral da Rede de Abastecimento de Água”
elaborada pela STS Engenharia (STS, 2011), o sistema conta com 74 km de rede de
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distribuição água, considerando redes e adutoras, inclusive as de recalque, com diâmetros
variando de 50 mm a 200 mm, conforme Tabela 17.
Tabela 17. Sistema de Água - rede de distribuição de água – Iracemápolis (2011)
DIÃMETRO (mm)
EXTENSÃO

METRO

TOTAL
50

60

75

100

150

200

38.339

13.600

761

8.187

11.659

1.491

74.037

Fonte: (STS, 2011)

1.3.3. Sistema de esgotamento sanitário de Iracemápolis
A área urbana de Iracemápolis conta com um sistema de esgotamento sanitário que
contempla as fases da coleta, interceptação, afastamento, tratamento e disposição final,
atendendo praticamente 100% da população. Distingue-se no sistema de esgotamento a
existência de uma única bacia, caracterizada pelo curso do Ribeirão Cachoeirinha. O
sistema conta com 6 estações elevatórias de esgoto bruto (EEEB) sendo uma a elevatória
geral que recalca para a estação de tratamento de esgoto. A estação de tratamento está
localizada na margem esquerda do Ribeirão Cachoeirinha, junto ao aterro sanitário do
município.
1.3.3.1. Rede coletora de esgoto
A Prefeitura não dispõe de cadastro da rede coletora. Conforme informações de 2009
obtidas no SNIS (SNSA, 2011), sistema contava com 60 km de coletores. Admitiremos em
2011 cerca de 70 km de rede de esgoto.
1.3.3.2. Interceptores e emissário
A Prefeitura dispõe apenas do projeto de um coletor tronco que beneficia a região
caracterizada pelos Bairros Jardim Residencial Flórida, Jardim Residencial das Orquídeas,
Residencial Aquarius, Jardim Lázaro Honório de Oliveira e adjacências, lançando os
efluentes coletados no interceptor. Esse coletor tronco possui 1.541 metros de extensão
com diâmetros variando de 200 mm a 300 mm. O interceptor/emissário geral, está situado
ao longo do curso do Ribeirão Cachoeirinha, tendo como ponto final a elevatória geral do
sistema de esgotamento sanitário. Seu diâmetro é de 250 mm e sua extensão de 4.100 m. A
Prefeitura não dispõe do cadastro deste interceptor/emissário.
1.3.3.3. Elevatórias de esgoto
Conforme levantamentos realizados in locu, o sistema coletor de esgoto de Iracemápolis
possui 5 elevatórias no sistema coletor e uma elevatória geral que recalca para a estação de
tratamento. Não foi localizado nos arquivos da Prefeitura projetos, memoriais, croquis ou
dados técnicos das elevatórias, tais como características dos conjuntos elevatórios e das
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adutoras de recalque e a área de influência de cada elevatória. Portanto, as características
apresentadas a seguir foram identificadas em campo.

● EEEB-01 – 2º. Distrito Industrial
Atendendo a região do Segundo Distrito Industrial, está situada à Rua Romano Zovico às
margens da Rodovia SP-151. A elevatória é equipada com 2 conjuntos elevatórios
submersíveis, cujas características não puderam ser identificadas. A Foto 34 mostra uma
vista da elevatória.

Foto 34. EEEB-01: 2º. Distrito Industrial.

● EEEB-02 – Cidade Nova
Atendendo a região do Bairro Cidade Nova, está situada na confluência das Ruas José
Clementino Teixeira e Raimundo F da Silva. A elevatória é equipada com 2 conjuntos
elevatórios submersíveis, cujas características não puderam ser identificadas. A Foto 35
mostra uma vista da elevatória.

Foto 35. EEEB-02: Cidade Nova.

● EEEB-03 – Aquarius
Atendendo a região do Bairro Residencial Aquarius e Residencial Flórida, está situada na
confluência das Ruas Carmem Bertolini Fedato e Professora Beatriz de Moraes Pessati. A
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elevatória é equipada com conjuntos elevatórios submersíveis, cujas características não
puderam ser identificadas. A Foto 36 mostra uma vista da elevatória.

Foto 36. EEEB-03: Aquarius.

● EEEB-04 – Orquídeas
Atendendo a região do Bairro Jardim residencial das Orquídeas, está situada na confluência
das Ruas Natalino e Carlos Zanelato. A elevatória é equipada com 2 conjuntos elevatórios
autoescorvantes, marca IMBIL, modelo E2, rotor 158 mm, 1.715 RPM, motor de 5,0 CV, Q =
23,4 m3/h e HM = 14,8 m. A Foto 37 mostra detalhes da elevatória.

Foto 37. EEEB-04: Aquarius. Vista dos conjuntos elevatórios
autoescorvantes.

● EEEB-05 – São Sebastião (4º. DI)
Atendendo a região do Bairro Jardim São Sebastião, está situada na confluência das Ruas
Antônio Bueno de Godoy e Maria Helena Cardoso Leite. A elevatória é equipada com
conjuntos elevatórios submersíveis, cujas características não puderam ser identificadas. A
Foto 38 mostra detalhes da elevatória.
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Foto 38. EEEB-05: São Sebastião. Vista geral da casa de
bombas.

● EEEB-06 – Geral - ETE
Atendendo a todo sistema de esgotamento sanitário, a elevatória está equipada com
conjuntos elevatórios submersíveis, cuja marca não foi identificada, modelo 150/400, 1750
RPM, motor de 90 HP, Q = 326,4 m3/h e HM = 43 m. A adutora de recalque tem diâmetro
250 mm e extensão de 470 m (Foto 39).

Foto 39. Vista geral da unidade de tratamento preliminar e a
elevatória em primeiro plano.

1.3.3.4. Estação de tratamento de esgoto
O tratamento do esgoto de Iracemápolis é feito através de um sistema de lagoas de
estabilização, constituído por uma lagoa anaeróbia e duas lagoas facultativas em série, não
havendo registro oficial da sua capacidade nominal. O sistema conta com as seguintes
unidades:
a) Tratamento preliminar
Constituído por canal de gradeamento, caixa de areia e vertedor parshall, está localizado
junto a elevatória geral de esgoto (EEEB-06). Não foi localizado na Prefeitura projeto ou
croqui da unidade.
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b) Lagoa anaeróbia:
A lagoa anaeróbia recebe esgoto bombeado do tratamento preliminar através da EEEB-06.
A Tabela 18 apresenta as dimensões da lagoa anaeróbia.
Tabela 18. ETE - dimensionais da lagoa anaeróbia
POSIÇÃO
DIMENSÃO
BORDA

SUPERFÍCIE

N.A. MÉDIO

FUNDO

COMPRIMENTO (m)

88

86

78

70

LARGURA (m)

52

50

42

34

Fonte: Croquis das lagoas fornecidos pela Prefeitura.

Foto 40. Lagoa anaeróbia.

Considerando as dimensões acima, temos:
- Área total da lagoa: 4.576 m2.
- Área da superfície líquida: 4.300 m2.
Considerando que a profundidade da lâmina líquida é de 4,0 mm, temos:
- Volume da lagoa: 13.104 m3.
c) Lagoa facultativa 01:
A lagoa facultativa 01 recebe esgoto da lagoa anaeróbia e encaminha para a lagoa
facultativa 02. A Tabela 19 apresenta as dimensões da lagoa facultativa 01.
Tabela 19. ETE - Dimensionais da lagoa facultativa 01
POSIÇÃO
DIMENSÃO
BORDA

SUPERFÍCIE

N.A. MÉDIO

FUNDO

COMPRIMENTO (m)

287

285

281

277

LARGURA (m)

52

50

46

42

Fonte: Croquis das lagoas fornecidos pela Prefeitura.

Considerando as dimensões acima, temos:
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- Área total da lagoa: 14.924 m2.
- Área da superfície líquida: 14.500 m2.
Considerando que a profundidade da lâmina líquida é de 2,0 mm, temos:
- Volume da lagoa: 25.852 m3.
d) Lagoa facultativa 02:
A lagoa facultativa 02 recebe esgoto da lagoa facultativa 01 e seus efluentes são lançados
no Ribeirão Cachoeirinha. A Tabela 20 apresenta as dimensões da lagoa facultativa 02.
Tabela 20. ETE - dimensionais da lagoa facultativa 02
POSIÇÃO
DIMENSÃO
BORDA

SUPERFÍCIE

N.A. MÉDIO

FUNDO

COMPRIMENTO (m)

380

378

374

370

LARGURA (m)

52

50

46

42

Fonte: Croquis das lagoas fornecidos pela Prefeitura.

Foto 41. Lagoa facultativa 01

Foto 42. Saída do esgoto tratado da lagoa facultativa 02.
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Considerando as dimensões acima, temos:
- Área total da lagoa: 19.760 m2.
- Área da superfície líquida: 18.900 m2.
Considerando que a profundidade da lâmina líquida é de 2,0 mm, temos:
- Volume da lagoa: 34.408 m3.
e) Corpo receptor

O receptor final dos esgotos de Iracemápolis é o Ribeirão Cachoeirinha
1.3.3.5. Volume de esgoto produzido, coletado e tratado.
Como não existe medição dos efluentes de esgoto, a estimativa será feita admitindo-se que
o esgoto produzido é equivalente a 80% do volume medido pelos hidrômetros, que o esgoto
coletado é proporcional ao número de economias com esgoto e que o volume tratado é igual
ao coletado, a Tabela 21 estima os volumes produzido, coletado e tratado em 2011.
Tabela 21. Sistema de esgoto - estimativa: volumes e vazão de esgoto (2009)
VOLUME
MEDIDO
(m3/ano)
9

1.398.835

PROPORÇÃO
ECONOMIAS
C/ ESGOTO

3

99,9%

COL/TRAT.(*)

VAZÃO
MÉDIA
(l/s)

1.117.948

35,44

VOLUME DE ESGOTO (m /ano)

COEFICIENTE
DE RETORNO

PRODUZIDO

0,80

1.117.948

(*) COL/TRAT. = Volumes coletado e tratado

1.4. Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
Os serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos são prestados diretamente
pela Prefeitura. De acordo com a Lei Municipal no. 1.059 de 23 de dezembro de 1.997, que
define as atribuições dos das unidades administrativas, os serviços são executados pela
Coordenadoria de Planejamento, do Setor de Obras e Serviços e da Divisão de Praças,
Parques, Jardins e Centro de Lazer cabendo a cada um deles as seguintes atribuições:
a) Coordenadoria de Planejamento
Controlar administrativamente os planos comunitários de melhorias municipais tais como:
pavimentação, guias, sarjetas, extensão de rede água e esgoto, galerias de águas pluviais,
iluminação pública e calçadas (Art. 15, III).
b) Setor de Obras e Serviços
Executar os serviços de limpeza pública, coleta de lixo de logradouros e demais serviços
urbanos de interesse publico. (Art. 15, § 2º, m).
Além disso, gerencia a disposição dos entulhos da construção civil e fornece apoio a NOVO
MILENIUM – Associação dos Coletores de Resíduos Sólidos de Iracemápolis, entidade
voltada para a reciclagem de materiais provenientes de coleta seletiva.
c) Divisão de Praças, Parques, Jardins e Centro de Lazer.
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Executar os serviços de limpeza, manutenção e conservação dos próprios municipais,
praças, jardins, ruas, passeios, centro de lazer (Art. 15, § 3º, a).
A Prefeitura de Iracemápolis atua nas etapas de coleta, transporte, tratamento e destinação
final dos resíduos sólidos domiciliares, dos estabelecimentos comerciais, de prestadores de
serviços, e dos resíduos da limpeza urbana, oriundos da varrição, limpeza de logradouros e
vias públicas, bem como na coleta e encaminhamento para disposição final dos resíduos
dos serviços de saúde.
A Prefeitura não dispõe de Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos.
1.4.1. Receitas e despesas com os serviços
As despesas decorrentes da prestação dos serviços de limpeza urbana estão diluídas no
conjunto das despesas que compõem a rubrica serviços urbanos, não sendo possível fazer
sua apropriação separadamente, portanto, não se conhece o custo real dos serviços.
As receitas são oriundas da “Taxa de Limpeza Pública” cobrada junto com o IPTU. A
cobrança foi disciplinada pela Lei no. 1.058 de 23/12/1997, Código Tributário (art. 3º. III, b),
como taxa de remoção de lixo, decorrente da utilização efetiva ou potencial de serviços
públicos, específicos e divisíveis pelo contribuinte.
Em 2011 a receita com a cobrança da taxa de limpeza pública atingiu o montante de R$
240.698,97. No mesmo período as receitas correntes próprias da prefeitura (tributária,
patrimonial, de serviços e outras), totalizaram R$ 9.874.335,29.
1.4.2. Trabalhadores nos serviços de limpeza urbana
A execução dos serviços de limpeza urbana com 29 trabalhadores, com a seguinte
distribuição:
- Coleta de resíduos sólidos domiciliares e públicos: 9
- Coleta de resíduos dos serviços de saúde: 2
- Aterro sanitário. 3
- Varrição de logradouros: 12
- Outros serviços: 3
1.4.3. Cobertura
Os serviços de limpeza urbana cobrem toda a área urbana do município. Segundo
informações dos responsáveis pela coleta, o serviço beneficia 100% da população urbana.
Os resíduos coletados, na sua totalidade, são dispostos em aterro sanitário.
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1.4.4. Geração de resíduos domiciliares e públicos
De acordo com o relatório final do Plano das Bacias das Bacias Hidrográficas dos Rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí (AGENCIA PCJ, 2010), no período 2004/2006, Iracemápolis
gerou em média 7,1 toneladas de resíduos por dia. Considerando que neste período a
população média atendida foi de 17.000 habitantes, a contribuição média per capita
resultante foi de 0,42 kg/hab.dia.
De acordo com dados do Departamento de Serviços Urbanos, estima-se a coleta de 300
toneladas mês, considerando uma geração média de 0,50 kg/hab.dia, uma vez que não
existe pesagem dos resíduos dispostos no aterro sanitário.
1.4.5. Coleta de resíduos domiciliares e públicos
O serviço de coleta dos resíduos é executado diretamente pela Prefeitura, com frequência
semanal. O percurso total para coleta dos resíduos é em torno de 50 km. A coleta conta com
um caminhão compactador e uma equipe composta pelos seguintes trabalhadores:
- Motorista: 2
- Coletores: 7
1.4.6. Disposição final dos resíduos domiciliares e públicos
Os resíduos sólidos coletados em Iracemápolis são dispostos em aterro sanitário, localizado
no Sitio Torioni no Bairro da Cachoeira cujo início da operação ocorreu em 1998. O aterro
conta com licença de operação emitida pela CETESB – Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental, em 2008, sob o numero 42002301 com validade até 22/12/2013. A
frequência de cobertura dos resíduos é diária. Segundo informações disponíveis no SNIS
(SNSA, 2012), e vistoria realizada no local, o aterro conta: cerca de proteção,
impermeabilização de base, drenagem de gases, drenagem de águas pluviais drenagem e
tratamento de chorume. As Fotos 43 e 44 mostram a célula no. 7 em operação. O projeto
previu área de aproximadamente 4 hectares para disposição de 137.171,06 m3 de resíduos.
Das 10 células previstas, 6 já foram encerradas e iniciou-se a operação da célula 7. As 4
células finais apresentam as seguintes dimensões:


Célula 7:

- Área: 2.200 m2.
- Volume bruto: 6.100 m3.


Célula 8:

- Área: 2.200 m2.
- Volume bruto: 4.700 m3.


Célula 9:
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- Área: 2.250 m2.
- Volume bruto: 6.200 m3.


Célula 10:

- Área: 2.300 m2.
- Volume bruto: 7.500 m3.

Foto 43. Operação de recobrimento e compactação de lixo
na célula.

Foto 44. Dreno de gases do aterro sanitário.

De acordo com o relatório final do Plano das Bacias das Bacias Hidrográficas dos Rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí (AGENCIA PCJ, 2010), Iracemápolis estava assim
enquadrada com relação ao Índice de qualidade do Aterro (IQR):
Geração e resíduos sólidos - 7,1 t/dia
- IQR 2004 – 6,8
- IQR 2005 – 8,1
- IQR 2006 – 8,1
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1.4.7. Resíduos dos serviços de saúde
Não existe coleta diferenciada para os resíduos de saúde, sendo que a coleta é realizada
juntamente com os resíduos domiciliares. Por essa razão, a destinação final é o aterro
sanitário.
1.4.8. Resíduos da construção civil
Tendo em vista a crescente produção de restos de reformas e da construção civil e o grande
percentual gerado na área urbana e o descarte sendo realizado sem controle em diversos
bota-foras, a Prefeitura de Iracemápolis designou uma única área para recepção desses
resíduos, evitando o descarte aleatório. A área designada localiza se no aterro sanitário
aonde são triturados e utilizados na conservação de estradas rurais (Foto 45).

Foto 45. Equipamentos para trituração dos resíduos da
construção civil.

1.4.9. Coleta seletiva
A coleta e reciclagem de materiais são realizadas pela Associação dos Coletores de
Resíduos Sólidos de Iracemápolis - NOVO MILENIUM (Foto 46).

Foto 46. Vista das dependências da Associação Novo
Milenium

A entidade possui aproximadamente 17 associados, que se dedicam de forma efetiva na
atividade de coleta dos resíduos para triagem, tais como papel, papelão, plástico e vidro. A
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sede da associação está localizada à Rua Evandro Aparecido Avizú, 325 (Foto 46). A Foto
46 mostra aspectos da Associação Novo Milenium. De acordo com balanço fornecido pela
associação, são triados, em média, 15.000 kg de materiais por mês, o que corresponde a
aproximadamente 5,0% da geração mensal de resíduos em Iracemápolis. O faturamento
apurado nos meses abaixo foram os seguintes:
- Dezembro/2011 – R$ 6.737,00
- Janeiro/2012 – R$ 5.800,00
- Fevereiro/2012 – R$ 5.625,00
Considerando a média dos valores arrecadados nesses 3 meses, o faturamento anual pode
ser estimado em cerva de R$ 72.000,00. O faturamento se deu com a comercialização dos
materiais discriminados na Tabela 22. É importante registrar que a Lei no. 1.171 de 3 de
setembro de 2009, institui a obrigatoriedade de os hipermercados, supermercados,
estabelecimentos comerciais atacadistas e indústrias de grande porte, estabelecidos em
operação no Município, disponibilizar áreas adequadas para a recepção de material plástico,
metal e outros recicláveis para aproveitamento e reciclagem.
Tabela 22. Resíduos sólidos - Produção de recicláveis
PRODUÇÃO
(kg)

MATERIAIS

Alumínio

83

Caixa de leite

600

Cobre limpo

156,5

Metal

77
a

Papel de 1

268

Papel misto

600
a

4.200

a

Papelão de 2

900

PP/PEAD

586

Papelão de 1

Pet

1.300

Plástico M

600

PVC

400

Sucata de ferro

4.075

Vidro

934

PEAD peça

173

TOTAL

14.952,50

Fonte: NOVO MILENIUM
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1.4.10. Resíduos industriais e perigosos
A Prefeitura não dispõe de cadastro das empresas instaladas no município com os
respectivos resíduos gerados. Segundo informações obtidas no Departamento de Meio
Ambiente, as indústrias instaladas no município são responsáveis pela destinação final dos
seus resíduos, os quais são encaminhados para o aterro industrial da ESTRE Ambiental
S/A, localizado em Paulínia.
1.4.11. Outros serviços
A Prefeitura realiza, ainda, os seguintes serviços no âmbito da limpeza pública:
- Lavação de vias e praças (feiras livres)
- Remoção de animais mortos.
- Coleta de resíduos volumosos
- Capina.
- Roçada.
- Pintura de meio fio.
- Coleta de pilhas e baterias.
- Coleta de lâmpadas fluorescentes.
1.5. Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas
De acordo com a Lei Municipal no. 1.059 de 23 de dezembro de 1.997, que define as
atribuições das unidades administrativas, os serviços de drenagem e manejo de águas
pluviais urbanas são executados diretamente pela Prefeitura de Iracemápolis, através da
Coordenadoria de Planejamento e do Setor de Obras e Serviços, cabendo a cada um deles
as seguintes atribuições:
a) Coordenadoria de Planejamento
Controlar administrativamente os planos comunitários de melhorias municipais tais como:
pavimentação, guias, sarjetas, extensão de rede água e esgoto, galerias de águas pluviais,
iluminação pública e calçadas (Art. 15, III).
b) Setor de Obras e Serviços
Providenciar a limpeza de canais, córregos e lagos, bem como de galerias de águas pluviais
da zona urbana e seus arredores, executando as obras que se fizerem necessárias (Art. 15,
§ 2º, i).
A Prefeitura não dispõe de Plano Diretor de macrodrenagem, nem orientações técnicas para
elaboração de projetos de sistemas de microdrenagem.
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1.5.1. Rede de drenagem natural
A cidade de Iracemápolis é drenada basicamente por cursos d’água de pequenas
dimensões e por represamentos. De um modo geral, na parte do município que se situa no
lado direito da Rodovia SP-151, no sentido de quem segue de Limeira para Piracicaba,
existem dois conjuntos de ribeirões e represamentos, a saber: na porção nordeste do
município, dois córregos se unem em um único represamento (Represa Iracema), que
segue até um novo represamento próximo à citada rodovia (Represa Municipal); na porção
noroeste, três córregos também se unem em um represamento (Represa Paramirim), sendo
o córrego central denominado Córrego Paramirim. Ambos os represamentos transpõem a
Rodovia SP-151 e seguem em direção à porção central do município, onde fica a sede
urbana, sendo que o Ribeirão Cachoeira (ou Cachoeirinha), secciona a sede, conforme
mostrado na Figura 6.
Após a área urbana, ambos os cursos d’água se unem e seguem em direção à face central
oeste do município, deixando os limites do mesmo. O município também apresenta outros
conjuntos de córregos e represamentos em sua porção sul. Pelo lado leste, o município é
delimitado pelo Ribeirão Coqueiros ou da Geada, por outro córrego no lado oeste e, no sul,
pelo Rio Piracicaba, conforme apresentado na Figura 6.
1.5.2. Sistema de microdrenagem
A Prefeitura não dispõe de planta com cadastro da infraestrutura de microdrenagem
existente, compreendendo as bocas de lobo, poços de visita, caixas de passagem e as
tubulações de drenagem, embora a localidade sede disponha de uma significativa rede de
drenagem de águas pluviais. Também não foram localizados projetos de microdrenagem
para melhoria ou expansão da infraestrutura. Prefeitura dispõe apenas de plantas apenas de
alguns trechos. Segundo análise de tais plantas, em princípio, é de concluir que a área
urbana conta com uma rede de drenagem insatisfatória. O índice de pavimentação de ruas e
avenidas em Iracemápolis é de 100%.
1.5.3 – Sistema de macrodrenagem
O sistema de macrodrenagem da localidade sede é constituído por canais naturais de
escoamento de águas superficiais e pluviais. O Ribeirão Cachoeira (ou Cachoeirinha),
juntamente com o Córrego Paramirim, são os principais dispositivos de macrodrenagem, na
medida em que cruzam toda a área do município no sentido norte-sul sendo, também, o
receptor final de praticamente toda precipitação que ocorre na localidade sede. Os
dispositivos de macrodrenagem secundários se constituem no Ribeirão Coqueiros ou da
Geada, além de um córrego na face sudoeste e o próprio Rio Piracicaba em sua porção sul
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Figura 6. Rede de drenagem natural de Iracemápolis
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CAPÍTULO 2
RELATÓRIO DIAGNÓTICO DA SITUAÇÃO – PROGNÓSTICO
2.1. Introdução
Este terceiro capítulo do Plano Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis, refere-se
a segunda parte do Relatório de Diagnóstico Situacional – RDS – Parte II, que tem como
objetivo avaliar a prestação dos serviços de abastecimento de água, de esgotamento
sanitário, de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e de drenagem e manejo de
águas pluviais urbanas, do ponto de vista legal, institucional e da infraestrutura existente
As informações aqui apresentadas constituem um resumo do conteúdo do Volume II –
Relatório Diagnóstico da Situação – Parte 2 deste Plano Municipal de Saneamento Básico
de Iracemápolis.
2.2. Estudos de projeção populacional
Os estudos de projeção da população terão como objetivo estabelecer a evolução da
população de Iracemápolis no período de alcance deste Plano Municipal de Saneamento
Básico. Como instrumento de planejamento, essas projeções possibilitarão realizar estudos
prospectivos da demanda pelos serviços públicos de saneamento básico, verificando-se sua
capacidade de atendimento no presente e projetando-se, para o futuro, as necessidades de
investimentos para garantir a universalização do acesso. Serão utilizados também no
acompanhamento da política de saneamento básico do município, como variável constituinte
de indicadores operacionais.
2.2.1. Dados censitários de Iracemápolis
Segundo os censos de 1970 a 2010 realizados pelo IBGE, o crescimento da população de
Iracemápolis ocorreu conforme mostrados na Tabela 23.
Tabela 23. População do município de Iracemápolis
POPULAÇÃO (HABITANTES)
CENSO
TOTAL

URBANA

RURAL

1970

6.907

4.132

2.775

1980

8.283

6.299

1.984

1991

11.752

10.561

1.191

2000

15.555

14.810

745

2010

20.029

19.616

413

As taxas médias de crescimento anual, calculadas pelo método geométrico, relativas ao
período 1970/2010, são mostradas na Tabela 1.2.

71

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
IRACEMÁPOLIS – SP
_______________________________________________________________________
Tabela 24. Taxas de crescimento geométrico - Iracemápolis (% ao ano)
PERÍODO

TOTAL

URBANA

RURAL

1970/1980

1,83

4,31

- 3,30

1980/1991

3,23

4,81

- 4,53

1991/2000

3,16

3,83

- 5,08

2000/2010

2,56

2,85

- 5,73

Verifica-se, pela Tabela 24, que as taxas de crescimento das populações, total e urbana,
são crescentes até o início da década de 1990 e, a partir daí, tornam-se decrescentes, mas
se destacam por terem sido, significativamente, superiores ao crescimento verificado, tanto
na Região de Governo de Limeira, quanto no Estado de São Paulo. Cotejando o
crescimento da população total no período 2000/2010, observa-se que, enquanto
Iracemápolis cresceu a uma taxa de 2,56% ao ano, as taxas de crescimento da Região de
Governo e do Estado foram de 1,09% e 1,17 % ao ano, respectivamente. Certamente, a
dinâmica do crescimento de Iracemápolis está relacionada ao desenvolvimento industrial do
município, que ao longo dos últimos anos viu um rol diversificado de indústrias serem
instaladas em seus quatro distritos industriais.
Quanto à população rural, as taxas observadas são negativas e crescentes em todos os
períodos, refletindo o fenômeno do êxodo rural que está fortemente presente na demografia
de Iracemápolis. Em 1970 a população rural representava 40,2% da população total, ao
passo que em 2010 essa participação caiu para apenas 2,1%. Com isso, o grau de
urbanização no município de Iracemápolis superou tanto o da Região de Governo de
Limeira, quanto o do Estado, conforme mostrado na Tabela 25.
Tabela 25. Grau de urbanização (2000 – 2010)
GRAU DE URBANIZAÇÃO (%)
CENSO
IRACEMÁPOLIS

REGIÃO DE
GOVERNO

ESTADO DE SÃO
PAULO

2000

95,21

94,01

93,41

2010

97,94

95,59

95,95

Fonte: SEADE (2012)

Com relação a densidade demográfica, observa-se na Tabela 26, que em Iracemápolis o
crescimento desse indicador entre 2000 e 2010, foi de 28,8%, enquanto na Região de
Governo de Limeira foi de 12,41% e no Estado de 11,49%, refletindo as elevadas taxas de
crescimento de sua população. Observa-se também que, a densidade demográfica da
Região de Governo de Limeira, na qual Iracemápolis está inserida, pode ser um balizador da
tendência de crescimento, indicando que o crescimento da população de Iracemápolis
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poderá continuar sendo superior ao crescimento da região de Governo e do Estado de São
Paulo.
Tabela 26. Densidade demográfica (2000 – 2010)
2

DENSIDADE DEMOGRÁFICA (habitantes/km )
CENSO
IRACEMÁPOLIS

REGIÃO DE
GOVERNO

ESTADO DE SÃO
PAULO

2000

133,83

189,49

148,96

2010

172,38

213,00

166,08

Fonte: SEADE (2012)

Portanto, espera-se que durante o período de alcance do Plano Municipal essa dinâmica de
evolução da população urbana de Iracemápolis, com taxas decrescentes, porém ainda
elevadas permaneça, seja o ponto de maior realce.
2.2.2. Projeções oficiais
A Fundação SEADE – Fundação SEADE (SEADE, 2012) realizou para o município de
Iracemápolis as seguintes projeções para a população total:


2015: 20.856 habitantes



2020: 22.127 habitantes

As taxas de crescimento geométrica resultantes das projeções realizadas pelo SEADE
foram as seguintes:


2010/2015: 0,81% ao ano



2015/2020: 1,19% ao ano



2010/2020: 1,00% ao ano

É provável que as projeções realizadas pelo SEADE foram anteriores ao censo de 2010 e,
por essa razão, não projetam a realidade de Iracemápolis.
2.2.3. Outras projeções
Serão apresentadas as projeções que compõem estudos desenvolvidos pelo DAEE (DAEE,
2006), STS Engenharia (STS, 2009) e DBO Engenharia (DBO, 2008).
2.2.3.1. Projeção DAEE
Estudo de alternativas para o abastecimento de água no município de Iracemápolis
realizado pelo DAEE (2006) foi baseado nas seguintes projeções para a população urbana:


2010: 19.912 habitantes (19.616 segundo o censo de 2010)



2015: 22.528 habitantes



2020: 25.489 habitantes



2025: 28.838 habitantes
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As taxas de crescimento geométrica resultantes das projeções realizadas pelo DAEE foram
as seguintes:


2010/2015: 2,50% ao ano



2015/2020: 2,50% ao ano



2020/2025: 2,50% ao ano



2010/2025: 2,50% ao ano

2.2.3.2. Projeção STS Engenharia
No Plano Diretor de Combate a Perdas, elaborado pela STS Engenharia (STS, 2009) foram
feitas as seguintes projeções para a população urbana:


2010: 20.114 habitantes (19.616 segundo o censo de 2010)



2015: 22.316 habitantes



2020: 24.670 habitantes



2025: 26.805 habitantes



2030: 29.019 habitantes

As taxas de crescimento geométrica resultantes das projeções realizadas pela STS
Engenharia foram as seguintes:


2010/2015: 2,10% ao ano



2015/2020: 2,03% ao ano



2020/2025: 1,67% ao ano



2025/2030: 1,60% ao ano



2010/2030: 1,85% ao ano

2.2.3.3. Projeção DBO Engenharia Ambiental
A DBO Engenharia Ambiental desenvolveu projetos de captação e adução de água bruta do
Ribeirão Boa Vista e da estação de tratamento de água (DBO, 2008), tendo adotado as
mesmas projeções realizadas pelo DAEE, que resultaram em uma taxa média de
crescimento geométrica de 2,5% ao ano no período 2010 a 2030.
2.2.3. Equações matemáticas de projeção
Os estudos de projeção da população serão realizados, utilizando como ferramentas,
equações matemáticas, considerando os seguintes métodos (HELLER, 2006):
a) Projeção aritmética
- Coeficiente: Ka 

P 2  P0
t2  t0

- Equação da projeção: Pt  P 0  Ka t  t 0 
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b) Projeção geométrica
- Coeficiente: Kg 

ln P 2  ln P 0
t2  t0



- Equação da projeção: Pt  P 0.e Kg  t  t0 

c) Taxa decrescente de crescimento

2.P 0.P1.P 2  P1 2.P 0  P 2 
P 0.P 2  P1 2

- Coeficiente: Ps 
- Coeficiente: Kd 

 lnPs  P 2  Ps  P 0 
t2  t0

- Equação da projeção:


 Kt. t  t 0  
Pt  P 0  Ps  P 0 .1  e




d) Crescimento logístico
- Coeficiente: Ps 

2.P 0.P1.P 2  P1 2.P 0  P 2 
P 0.P 2  P1 2

- Coeficiente: Kl 

 P 0.Ps  P1 
1
. ln 
t 2  t1  P1.Ps  P 0  

- Coeficiente: C 

Ps  P 0
P0

- Equação da projeção:

Pt 
1  C.e

Ps
Kt. t  t 0 

2.2.4. Projeção da população
Levando em consideração que o grau de urbanização de Iracemápolis é muito elevado,
tendo atingido 97,94% em 2010, ou seja, as populações urbana e total são bem próximas,
será feita a projeção da população urbana da sede, utilizando as equações de projeção
mostradas no item anterior. Para determinação da população rural, será adotada uma taxa
de urbanização de 98% para o início de plano e de 99% para o fim de plano.
A fim de possibilitar à utilização dos métodos de projeção da curva logística e da taxa
decrescente, que exigem valores de entrada equidistantes no tempo, as populações total e
urbana de 1991 serão recalculadas para 1990, utilizando-se para tanto a taxa de
crescimento geométrica correspondente ao período 1991/2000. Nos itens seguintes serão
apresentadas as projeções para as populações total e urbana, sendo que a população rural
será a resultante da diferença entre a total e a urbana.
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2.2.4.1. Projeção da população urbana da sede
De acordo com o resultado dos censos de 1991, 2000 e 2010, apresentados na Tabela 23, a
Tabela 27 apresenta os dados de entrada nas equações de projeção e seus respectivos
coeficientes:
Tabela 27. Dados de entrada e coeficientes das equações de projeção. Pop. urbana
COEFICIENTES DAS EQUAÇÕES
DADO

ANO

POPULAÇÃO

P0

1990

10.172

P1

2000

P2

2010

CURVA
LOGÍSTICA

PROJEÇÃO
ARITMÉTICA

PROGEÇÃO
GEOMÉTRICA

TAXA
DECRESCENTE

Ps = 39.657

Ka = 453

Kg = 0,03095

Ps = 39.657

14.810

C = 2,75508

-

-

Kd = 0,01864

19.616

Kl = -0,04960

-

-

-

As populações resultantes da aplicação dos métodos de projeção são apresentadas na
Tabela 28.
Tabela 28. Projeção da população total do município
ANO

ANO

POPULAÇÃO
ENTRADA

P0

1990

P1

POPULAÇÃO ESTIMADA
CURVA
LOGÍSTICA

PROJEÇÃO
ARITMÉTICA

PROGEÇÃO
GEOMÉTRICA

TAXA
DECRESCENTE

10.172

10.561

10.561

10.561

10.561

2000

14.810

14.810

15.089

14.393

15.509

P2

2010

19.616

19.616

19.616

19.616

19.616

-

2013

-

21.090

20.974

21.525

20.706

-

2018

-

23.507

23.238

25.129

22.393

-

2023

-

25.816

25.502

29.336

23.929

-

2028

-

27.959

27.766

34.247

25.329

-

2033

-

29.896

30.029

39.981

26.604

-

2038

-

31.605

32.293

46.674

27.765

-

2043

-

33.080

34.557

54.488

28.824

-

2048

-

34.331

36.821

63.611

29.788

A Figura 7 apresenta o gráfico com as curvas de projeção da população total para o período
2013 a 2048. Observando-se as curvas de projeção, conclui-se que método que melhor
poderá representar o crescimento da população total do Município é a projeção aritmética,
pela sua tendência de atingir a população de saturação por volta do ano 2050.
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Figura 7. Projeção populacional. Dados medidos e estimados- População urbana da sede

Com a aplicação da projeção aritmética, a taxa média de crescimento no período 2013/2033
será de 453 hab./ano, resultando nas seguintes populações:
- Início de plano: 2013 – 20.974 habitantes
- Fim de Plano: 2032 – 29.576 habitantes
Para fins do Plano Municipal de Saneamento Básico, a taxa média de crescimento
resultante para o período 2013/2033 (1,72% ao ano) será dividida em taxas quinquenais
decrescentes, a fim de tornar as estimativas mais compatíveis com a dinâmica atual de
crescimento das populações em geral, com taxas decrescentes. O Resultado é mostrado na
Tabela 29.
Tabela 29. Estimativa da população total de Iracemápolis (2013/2033)
ANO

PERÍODO

TAXA DE
CRESCIMENTO
(% ao ano)

POPULAÇÃO
(habitantes)

2013

-

-

20.974

2018

2013/2018

2,30

23.500

2023

2018/2023

1,90

25.819

2028

2023/2028

1,60

27.952

2032

2028/2032

1,42

29.576

Como pode ser verificado, as taxas adotadas para a projeção da população urbana de
Iracemápolis durante período de alcance do Plano Municipal, estão compatíveis com a
tendência observada nas taxas de crescimento resultantes dos censos anteriores, como
mostrado na Tabela 24.
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2.2.4.2. Estimativa da população rural
Conforme foi estabelecido no item 1.6, teremos:
- Início de plano: 2013 – 428 habitantes
- Fim de Plano: 2032 – 299 habitantes
2.2.4.3. Estimativa da população total
A Tabela 30 apresenta as estimativas realizadas para o período de alcance do Plano.
Tabela 30. População projetada para Iracemápolis (2013/2033)
PERÍODO

TOTAL

URBANA

RURAL

Início de Plano - 2013

21.402

20.974

428

Fim de Plano - 2032

29.875

29.576

299

As estimativas adotadas para a população total resultam nas seguintes taxas geométricas
de crescimento:
- 2010/2013: 2,23% ao ano
- 2013/2032: 1,77% ao ano
A densidade demográfica em 2032 será de 257,6 hab./km2, o que significa um aumento de
49,5% em relação a densidade de 2010.
2.3. Sistema de abastecimento de água
Neste item será feita a avaliação da situação atual das unidades do sistema de
abastecimento de água, bem como da sua capacidade de atender a população projetada
para 2033, indicando, quando for o caso, suas deficiências e necessidades de adequação.
No Anexo I é apresentado um croqui com as principais estruturas integrantes do sistema de
abastecimento de água.
2.3.1. Estimativa da população atendida
Pode-se considerar que o abastecimento de água está universalizado na sede do município
de Iracemápolis, pois o sistema de abastecimento de água está disponibilizado em todos os
logradouros públicos. Portanto, a população atendida será:


POPULAÇÃO ATENDIDA EM 2011 = 20.059 habitantes.



COBERTURA DISPONIBILIZADA: 100%

2.3.2. Projeção da demanda
A demanda de água para o período 2013/2032 será determinada, avaliando-se o consumo
per capita médio e as perdas físicas de água em 2011. Para tanto, serão utilizadas
informações disponibilizas pela Prefeitura de Iracemápolis.
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A Tabela 31 apresenta a estimativa da demanda para o período 2013/2032, onde foram
considerados os seguintes parâmetros:
a) População a ser atendida
Será considerado o atendimento de 100% da população urbana da sede do município,
conforme projeção realizada no item 1.
- Início de plano - 2013: 20.974 habitantes
- Fim de plano - 2032: 29.576 habitantes
b) Consumo médio per capita
Para o PMSB adotaremos, para todo período de alcance do plano 2013-2032, um consumo
médio per capita de 200 l/habitante.dia, conforme calculado na Tabela 2.1.
c) Perdas
Considerando a implementação do plano de controle de perdas elaborado pela STS
Engenharia, admitiremos que as perdas serão reduzidas de 43,8% verificado em 2011 para
25% em 2020, de acordo com a meta fixada pela Agencia PCJ (AGÊNCIA PCJ, 2010).
d) Coeficiente do dia de maior consumo
Considerando os estudos realizados pela STS (2011), adotaremos k1 = 1,25.
e) Estimativa da demanda
Adotando um percentual de 2,5% do volume produzido para o consumo de água nas
estações de tratamento, destinado a lavagem dos filtros, limpeza dos floculadores e
decantadores e outros usos (água de serviço), a Tabela 31 apresenta a estimativa da
demanda para o período de alcance deste Plano.
Tabela 31. Demanda de água – Iracemápolis - 2013/2032
POPULAÇÃO

CONSUMO
PER CAPITA

PERDAS
FÍSICAS

ÁGUA DE
SERVIÇO

(habitantes)

(l/hab.dia)

(%)

(%)

(m /dia)

(l/s)

2014

21.456

200

1,25

32,6

2,5

7.290,48

84,4

2016

22.455

2018

23.500

200

1,25

29,8

2,5

7.468,81

86,4

200

1,25

27,3

2,5

7.665,85

88,7

2020

24.401

200

1,25

25

2,5

7.815,95

90,5

2022

25.337

200

1,25

25

2,5

8.115,76

93,9

2024

26.232

200

1,25

25

2,5

8.402,44

97,3

2026

27.078

200

1,25

25

2,5

8.673,42

100,4

2028

27.952

200

1,25

25

2,5

8.953,38

103,6

2030

28.752

200

1,25

25

2,5

9.209,63

106,6

2032

29.576

200

1,25

25

2,5

9.473,56

109,6

ANO

K1
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2.3.3. Ações propostas para sistema de abastecimento de água
Os estudos que foram realizados pata avaliação do sistema de abastecimento de água
estão detalhados no Volume II – Diagnóstico da Situação – Parte 2.
2.3.3.1. Ordenamento institucional



Reestruturar administrativamente a prestação dos serviços de abastecimento de

água e de esgotamento sanitário, com a criação de órgão específico na estrutura da prefeitura, na administração direta ou indireta.



Instituir Regulamento para a prestação dos serviço de água.

2.3.3.2. Captação e adução de água bruta


Executar as obras do projeto de captação e adução de água bruta do Sistema Boa

Vista.


Executar obras de urbanização, reflorestamento de mata ciliar e pequenas melhorias

na barragem do vertedouro da Represa Municipal, conforme proposição do Plano de Controle de Perdas (STS, 2011).


Executar obras de desassoreamento da Represa Municipal, conforme proposição do

Plano de Controle de Perdas (STS, 2011).


Elaborar projeto de redimensionamento da adutora de água bruta e dos conjuntos

elevatórios da EEAB-01, com o objetivo de otimizar o funcionamento da elevatória e reduzir
o consumo de energia elétrica.


Executar as obras de otimização da elevatória de água bruta EEAB-01, com a

substituição da adutora de água bruta e dos conjuntos elevatórios.


Elaborar projeto de redimensionamento dos conjuntos elevatórios da EEAB-02, a fim

de adequá-los a adutora DN 300 mm, conforme Plano de Controle de Perdas (STS, 2011).


Adquirir e instalar os novos conjuntos elevatórios na EEAB-02

2.3.3.3. Reforma e adequações na estação de tratamento de água


Concluir obras de construção da estação ETA-02.



Reformar o prédio da casa de química e dos laboratórios da ETA-01, com ênfase no

layout do laboratório físico-químico e na implantação do laboratório bacteriológico.


Adquirir os seguintes equipamentos para melhorar as condições do laboratório físico-

químico:
- Refrigerador com capacidade de 241 litros.
- Aparelho para teste dos jarros.
- Medidor de cor aparente digital.
- Medidor de cloro residual digital.
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Adquirir os seguintes equipamentos para montagem do laboratório bacteriológico:

- Estufa de incubação de 35oC +/- 0,5oC, com termômetro digital, com capacidade de 42
litros (01 unidade).
- Estante para 15 bolsas plásticas com 25,3 cm de comprimento, por 15,2 cm de largura (2
unidades).
- Lanterna UV para identificação de coliformes totais e escherichia colli.
- Tubo comparador colorimétrico com capacidade aproximada de 100 ml para amostra
positiva de coliforme total.


Substituir a utilização do clorogás pelo hipoclorito de cálcio, a fim de melhorar as

condições de segurança.


Executar as obras de construção da unidade de tratamento de resíduos – UTR das

estações de tratamento de água.
2.3.3.4. Elevatórias de água tratada


Instalar e macromedidores nas saídas das elevatórias: EEAT-01 Setor Centro, EE-

AT-02 Setor Ometto Pavan (A), EEAT-03 Setor Ometto Pavan (B), conforme proposição do
Plano de Controle de Perdas (STS, 2011)..


Instalar sensor de nível no reservatório R1 – Geral ETA-01, conforme proposição do

Plano de Controle de Perdas (STS, 2011).


Montar Central de Automação e Telemetria na ETA-01, conforme proposição do Pla-

no de Controle de Perdas (STS, 2011).
2.3.3.5. Sistema de reservação


Construir um reservatório elevado de 500 m3 no Setor 5, Jardim Morro Azul, confor-

me proposição do Plano de Controle de Perdas (STS, 2011).
2.3.3.6. Sistema de distribuição


Elaborar Plano Diretor de Abastecimento de Água, conforme proposição do Plano de

Controle de Perdas (STS, 2011).


Instalar 8 macromedidores nos seguintes locais: R2 (Centro), R3 (Jd. Iracema), R4

(RAP), R5 (REL) e EEAT-05 (Cidade Nova), R6 (Cidade Nova), R7 (Jd. Morro Azul) e adutora Jd. Residencial Flórida, conforme Plano de Controle de Perdas (STS, 2011).


Instalar de 6 sensores de nível nos seguintes reservatórios: R2 (Centro), R3 (Jd. Ira-

cema), R4 (RAP), R5 (REL), R6 (Cidade Nova), R7 (Jd. Morro Azul), conforme proposição
do Plano de Controle de Perdas (STS, 2011).
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Substituir 2.229 hidrômetros com defeito, conforme proposição do Plano de Controle

de Perdas (STS, 2011).


Substituir 13.600 metros de rede de distribuição DE 60 mm, conforme proposição do

Plano de Controle de Perdas (STS, 2011)..


Substituir 1.000 ramais prediais de água, conforme proposição do Plano de Controle

de Perdas (STS, 2011).
2.3.3.7. Educação ambiental


Desenvolver projeto de uso racional dos recursos hídricos, conforme proposição do

Plano de Controle de Perdas (STS, 2011).
2.4. Diagnóstico do sistema de esgotamento sanitário
Neste item será feita a avaliação da situação atual das unidades do sistema de esgoto, bem
como sua capacidade de atender a população projetada para 2033, indicando, quando for o
caso, suas deficiências e necessidades de adequação. As informações aqui apresentadas
constituem um resumo do conteúdo do Volume II – Relatório Diagnóstico da Situação –
Parte 2 deste Plano Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis.
2.4.1. População atendida
A população atendida será estimada tomando como base a cobertura com abastecimento
de água e a relação entre economias de esgoto e ligações de água. O sistema de coleta
está disponibilizado em todos os logradouros públicos. Portanto, a população atendida será:


População atendida com água (2011) = 20.059 habitantes (100%).



Número de ligações ativas de água (12/2011) = 6.714



Número de ligações ativas de água (12/2011) = 6.709



População atendida com esgoto: 20.511 habitantes



Cobertura com esgotamento sanitário: 100 %

2.4.2. Produção de esgoto em 2011
Para o cálculo do volume produzido de esgoto será considerado o volume consumido de
água em 2011, um coeficiente de retorno de esgoto igual a 0,80 e a proporcionalidade com
a população atendida com esgoto.


Volume consumido de água (2011): 1.398.835 m3/ano



Volume de esgoto produzido (2011): 1.119.068 m3/ano



Vazão média produzida (2011): 35,5 l/s



Contribuição média per capita de esgoto (2011): 149,5 l/hab.dia
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2.4.3. Estimativa de vazão de esgoto para o período 2013/2032
A vazão de esgoto doméstico, para o período 2013/2032, será estimada considerando:


Consumo per capita de água (2013/2032): 200 l/hab.dia



Coeficiente de retorno de esgoto: 0,8



Contribuição per capita de esgoto (2013/2032): 160 l/hab.dia



Vazão mínima: K3 = 0,5



Vazão do dia de maior consumo: K1 = 1,25



Vazão da hora de maior consumo: K2 = 1,5

A Tabela 32 apresenta a estimativa de vazão de esgoto doméstico para o período
2013/2032.
Tabela 32. Contribuição de esgoto doméstico - 2013/2032
POPULAÇÃO

CONTRIBUIÇÃO
PER CAPITA

(habitantes)

(l/hab.dia)

MÍNIMA

MÉDIA

MÁXIMA

2014

21.456

160

19,9

39,7

74,5

2016

22.455

160

20,8

41,6

78,0

2018

23.500

160

21,8

43,5

81,6

2020

24.401

160

22,6

45,2

84,7

2022

25.337

160

23,5

46,9

88,0

2024

26.232

160

24,3

48,6

91,1

2026

27.078

160

25,1

50,1

94,0

2028

27.952

160

25,9

51,8

97,1

2030

28.752

160

26,6

53,2

99,8

2032

29.576

160

27,4

54,8

102,7

ANO

VAZÃO (l/s)

2.4.4. Vazão das águas de infiltração
Considerando que o comprimento da rede coletora, interceptores e emissário é de
aproximadamente 70.000 m, temos:


Número de ligações de esgoto (2011): 6.709;



Comprimento médio de rede por ligação: 10,40 m;

Considerando que a expansão das redes coletoras se dará de forma linear durante o
período de alcance do projeto, a Tabela 33 mostra as estimativas de vazão das águas de
infiltração.
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Tabela 33. Vazão das águas de infiltração - 2013/2032
LIGAÇÕES

REDE/LIGAÇÃO

COMPRIMENTO
DA REDE

VAZÃO

(número)

(metro)

(km)

(l/s)

2014

7.012

10,4

72.922

7,29

2016

7.338

10,4

76.318

7,63

2018

7.680

10,4

79.869

7,99

2020

7.974

10,4

82.932

8,29

2022

8.280

10,4

86.113

8,61

2024

8.573

10,4

89.155

8,92

2026

8.849

10,4

92.030

9,20

2028

9.135

10,4

95.000

9,50

2030

9.396

10,4

97.719

9,77

2032

9.665

10,4

100.520

10,05

ANO

2.4.5. Vazão de esgoto sanitário
Considerando as contribuições de esgoto doméstico e das águas de infiltração, a Tabela 34
discrimina as estimativas de vazão de esgoto sanitário, para o período 2013 a 2032.
Tabela 34. Contribuição de esgoto sanitário - 2013/2032
POPULAÇÃO

VAZÃO (l/s)

ANO
(habitantes)

MÍNIMA

MÉDIA

MÁXIMA

2014

21.456

27,2

47,0

81,8

2016

22.455

28,4

49,2

85,6

2018

23.500

29,7

51,5

89,6

2020

24.401

30,9

53,5

93,0

2022

25.337

32,1

55,5

96,6

2024

26.232

33,2

57,5

100,0

2026

27.078

34,3

59,3

103,2

2028

27.952

35,4

61,3

106,6

2030

28.752

36,4

63,0

109,6

2032

29.576

37,4

64,8

112,7

2.4.6. Cargas e concentrações afluentes a ETE
Adotando-se uma contribuição per capita de 54 gDBO/hab.dia, a Tabela 35 apresenta as
cargas e concentrações de matéria orgânica, em termos de DBO5, afluentes a estação de
tratamento de esgoto.
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Tabela 35. Carga e concentração afluentes à ETE - 2013/2032
POPULAÇÃO

DBO

VAZÃO MÉDIA

CONCENTRAÇÃO

(habitantes)

(kg/dia)

(l/s)

(m /dia)

(mg/l)

2014

21.456

1.158,62

47

4.060,80

285

2016

22.455

1.212,57

49,2

4.250,88

285

2018

23.500

1.269,00

51,5

4.449,60

285

2020

24.401

1.317,65

53,5

4.622,40

285

2022

25.337

1.368,20

55,5

4.795,20

285

2024

26.232

1.416,53

57,5

4.968,00

285

2026

27.078

1.462,21

59,3

5.123,52

285

2028

27.952

1.509,41

61,3

5.296,32

285

2030

28.752

1.552,61

63

5.443,20

285

2032

29.576

1.597,10

64,8

5.598,72

285

ANO
3

2.4.7. Ações propostas para sistema de esgotamento sanitário
Os estudos que foram realizados pata avaliação do sistema de abastecimento de água
estão detalhados no Volume II – Diagnóstico da Situação – Parte 2.
2.4.7.1. Ordenamento institucional



Reestruturar administrativamente a prestação dos serviços de abastecimento de

água e de esgotamento sanitário, com a criação de órgão específico na estrutura da prefeitura, na administração direta ou indireta.



Instituir Regulamento para a prestação dos serviço de esgotamento sanitário.

2.4.7.2. Rede coletora de esgoto


Elaboração de cadastro pormenorizado do sistema coletor de esgoto, com localiza-

ção dos poços de visita e suas profundidades.
2.4.7.3. Interceptor/emissário de esgoto


Ampliação do interceptor/emissário com a duplicação dos seguintes trechos:

- DN 250 mm – 510,54 m;
- DN 300 mm – 276,71m;
- DN 400 mm – 530,0 m;
- DN 450 mm – 1.139,41 m;
- DN 500 mm – 1.472,41 m.
2.4.7.4. Elevatórias de esgoto


Executar a ampliação das seguintes elevatórias de esgoto: DI-II, D-IV, Aquarius, Or-

quídea e Geral do sistema (Final).
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2.4.7.5. Estação de tratamento de esgoto


Executar projeto de ampliação da estação de tratamento de esgoto prevendo-se:



Primeira etapa (2013):

- Tratamento preliminar;
- 2 lagoas aeradas;
- 2 lagoas de decantação;
- 2 lagoas de secagem de lodo;
- Tanque de contato;
- Unidade de desinfecção;
- Casa de operação.


Segunda etapa (2017):

- 1 lagoa aerada;
- 1 lagoa de decantação;
- 1 lagoa de secagem de lodo;
2.5. Tarifas dos serviços de água e esgoto
Neste item será feita uma avaliação da compatibilidade das tarifas praticadas com as
necessidades de receitas para cobrir as despesas com a operação dos serviços de água e
esgoto, bem como verificar como situa o subsídio cruzado dentro das faixas de consumo.
2.5.1. Receitas e despesas
Conforme apresentado na Tabela 36, as receitas correntes, diretas e indiretas, com a
cobrança de tarifas referentes a prestação dos serviços de água e de esgoto, totalizaram, no
exercício de 2011, R$ 3.294.505,92.

As receitas de capital somaram R$ 941.562,65,

totalizadas integralmente por meio de convênios com a Agência PCJ e com órgãos do
Governo do Estado de São Paulo, para investimentos nos sistemas de água e de esgoto.
Tabela 36. Serviços de água e esgoto - Discriminação das receitas (2011)
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA

TOTAL (R$)

(%)

Tarifa de água

2.003.884,76

60,83

Tarifa de esgoto

1.002.463,58

30,43

Multas e juros de mora – outros tributos

47.594,49

1,44

Multas e juros de mora – dívida ativa

130.788,75

3,97

Dívida ativa – outros tributos

109.774,34

3,33

3.294.505,92

100,00

TOTAL
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No mesmo exercício, as despesas com os serviços somaram R$ 2.753.222,55, sendo que
as despesas de exploração (despesas correntes) somaram R$ 2.085.133,64 e as despesas
de capital, R$ 668.088,91, conforme discriminado na Tabela 37.
Tabela 37. Serviços de água e esgoto - Discriminação das despesas (2011)
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

TOTAL (R$)

(%)

DESPESAS CORRENTES

2.085.133,64

75,73

Pessoal e Encargos Sociais

601.221,92

21,84

Material de Consumo

240.786,25

8,75

Produtos Químicos

18.713,60

0,68

Transferências a instituições e
consórcio

15.275,48

0,55

Serviços de terceiros

646.453,06

23,48

Energia Elétrica

549.863,60

19,97

Outras despesas

12.819,73

0,47

668.088,91

24,27

Obras e Instalações

603.644,21

21,93

Equipamento e material permanente

64.444,70

2,34

2.753.222,55

100,00

DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL

12

Fonte: Prefeitura Municipal de Iracemápolis

Para a avaliação, não serão consideradas as receitas provenientes das transferências de
convênios de repasse de recursos, nem os investimentos realizados com recursos
provenientes dessas fontes. Sendo assim, consideraremos:


Receitas com os serviços: R$ 3.294.505,92;



Despesas com os serviços: R$ 2.753.222,55

2.5.2. Volume faturado
De acordo com informações cedidas pela Prefeitura, em 2011 o volume faturado, segundo
as categorias de consumo foi o seguinte:
- Categoria domiciliar: 1.325.011 m3/ano
- Categoria comercial: 89.908 m3/ano
- Categoria industrial: 85.634 m3/ano
- Total: 1.500.553 m3/ano

12

- Coordenadoria de Finanças e Suprimentos. Coordenadoria de Contabilidade. Exercício 2011. Anexo 2.
Resumo Geral das Despesas.
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2.5.3. Tarifa média praticada
A tarifa média praticada em 2011, ou valor médio cobrado por cada m3 de água faturada,
que incide sobre as tarifas de água e de esgoto, será calculada considerando a seguinte
fórmula:

TMP 

ROT
VF

Sendo:


TMP: Tarifa média praticada (R$/m3)



ROT: Receita operacional total = R$ 3.294.505,92



VF: Volume faturado = 1.500.553 m3/ano

TMP = R$ 2,195 m3
2.5.4. Estrutura tarifária
A Tabela 38 mostra a estrutura das tarifas praticadas em Iracemápolis que vigoraram em
2011.
Tabela 38. Serviços de água e esgoto - Estrutura Tarifária – 01/2011 a 12/2011
CATEGORIA

RESIDENCIAL

TARIFA

FAIXA DE
CONSUMO

ÁGUA

ESGOTO

MINIMA

ATÉ 10 m3

11,43

6,04

`17,47

11 A 30 m3

1,14

0,60

-

31 A 40 m3

2,29

1,21

-

CONSUMO
EXCEDENTE

ACIMA DE 40 m

MINIMA
COMERCIAL

CONSUMO
EXCEDENTE

3,43

1,81

-

ATÉ 10 m3

14,28

7,55

21,83

11 A 30 m3

1,43

0,76

-

31 A 40 m3

2,86

1,51

-

ACIMA DE 40 m

MINIMA
INDUSTRIAL

CONSUMO
EXCEDENTE

3

TOTAL

3

4,28

2,27

-

ATÉ 10 m3

16,00

8,46

24,46

11 A 30 m3

1,60

0,85

-

31 A 40 m3

3,20

1,69

-

ACIMA DE 40 m3

4,80

2,54

-

Fonte: Anexo I do Decreto Municipal 2.386/2010

2.5.5. Subsídio cruzado praticado
A dimensão do subsídio cruzado praticado será determinada para cada categoria de
consumo, comparando a tarifa média praticada com o custo médio do m3 das contas de
água e esgoto, nas respectivas faixas de consumo.
2.5.5.1. Valor da conta e subsídios - categoria domiciliar
A Tabela 39 mostra o valor das contas de água e esgoto, por faixa de consumo, e os
subsídios praticados, para a categoria residencial.
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Tabela 39. Custo médio do m3 e valor do subsídio (2011) – CAT. RES.
FAIXA DE
CONSUMO

VALOR DA CONTA DE
ÁGUA E ESGOTO
CUSTO
TOTAL
MÉDIO
(R$)
3
(R$/m )

TARIFA MÉDIA
PRATICADA
3
(R$/m )

VALOR DO
SUBSÍDIO
3
(R$/m )

10

17,47

1,747

2,195

0,448

20

34,83

1,742

2,195

0,454

30

52,13

1,738

2,195

0,457

40

87,18

2,180

2,195

0,015

50

139,52

2,790

2,195

-0,595

60

191,86

3,198

2,195

-1,003

70

244,22

3,489

2,195

-1,294

80

296,55

3,707

2,195

-1,512

90

348,89

3,877

2,195

-1,682

100

401,23

4,012

2,195

-1,817

Figura 8. Custo do m3 por faixa de consumo (tarifas de água e esgoto) e tarifa média praticada (2011)
– Categoria residencial
.

Como pode ser verificado pela Tabela 39 e pela Figura 8, as contas com consumos
inferiores a 50 m3/mês estão sendo subsidiadas, pois o custo médio do m3 cobrado, para os
serviços de água e esgoto, é inferior ao preço da tarifa média praticada (item 7.3). As contas
nesta faixa são subsidiadas pelas contas com consumos superiores a 50 m3/mês, cujo custo
médio do m3 cobrado é superior ao preço da tarifa média praticada. O subsídio varia de
0,7% para as contas com sumo de 40 m3, a 20,4% para as contas com consumo de 10 m3.
2.5.5.2. Valor da conta e subsídios – categoria comercial

89

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
IRACEMÁPOLIS – SP
_______________________________________________________________________
A Tabela 40 mostra o valor das contas de água e esgoto, por faixa de consumo, e os
subsídios cruzados praticados, para a categoria comercial.
Tabela 40. Custo médio do m3 e valor do subsídio (2011) – CAT. COM.
FAIXA DE
CONSUMO

VALOR DA CONTA DE
ÁGUA E ESGOTO
CUSTO
TOTAL
MÉDIO
(R$)
3
(R$/m )

TARIFA MÉDIA
PRATICADA
3
(R$/m )

VALOR DO
SUBSÍDIO
3
(R$/m )

10

21,830

2,183

2,195

0,012

20

43,691

2,185

2,195

0,010

30

65,551

2,185

2,195

0,010

40

109,272

2,732

2,195

-0,537

50

174,701

3,494

2,195

-1,299

60

240,130

4,002

2,195

-1,807

70

305,559

4,365

2,195

-2,170

80

370,987

4,637

2,195

-2,442

90

436,416

4,849

2,195

-2,654

100

501,845

5,018

2,195

-2,823

Figura 9. Custo do m3 por faixa de consumo (tarifas de água e esgoto) e tarifa média praticada
(2011) – Categoria comercial.

2.5.5.3. Valor da conta e subsídios - categoria industrial
Pela Tabela 40 verifica-se que apenas as contas com consumos inferiores a 30 m3/mês são
subsidiadas, pois o custo médio do m3 cobrado é inferior a tarifa média praticada. A Figura 9
ilustra essa situação, mostrando a curva do custo do m3 por faixa de consumo acima da reta
que representa a tarifa média praticada. O subsídio recebido por essas faixas de consumo
são muito pequenos, da ordem de 0,5%. A Tabela 41 mostra o valor das contas por faixa de
consumo, e os subsídios cruzados praticados, nas categorias de consumo industrial.
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Tabela 41. Custo médio do m3 e valor do subsídio (2011) – CAT. IND.
FAIXA DE
CONSUMO

VALOR DA CONTA DE
ÁGUA E ESGOTO
CUSTO
TOTAL
MÉDIO
(R$)
3
(R$/m )

TARIFA MÉDIA
PRATICADA
3
(R$/m )

VALOR DO
SUBSÍDIO
3
(R$/m )

10

24,459

2,446

2,195

-0,251

20

48,919

2,446

2,195

-0,251

30

73,378

2,446

2,195

-0,251

40

122,297

3,057

2,195

-0,862

50

195,675

3,913

2,195

-1,718

60

269,053

4,484

2,195

-2,289

70

342,431

4,892

2,195

-2,697

80

415,809

5,198

2,195

-3,003

90

489,187

5,435

2,195

-3,240

100

562,565

5,626

2,195

-3,431

Pela Tabela 41 verifica-se que a categoria industrial não recebe nenhum subsídio, sendo,
portanto, a categoria responsável pelos subsídios concedidos, principalmente a categoria
domiciliar. A Figura 10 mostra a curva do custo médio do m3 por faixa de consumo,
totalmente acima da linha da tarifa média praticada.

Figura 10. Custo do m3 por faixa de consumo (tarifas de água e esgoto) e tarifa média praticada
(2011) – Categoria industrial.

2.5.6. Revisão das tarifas
O futuro estudo de revisão das tarifas deverá considerar as necessidades de investimentos
para o período 2013/2016, para atender as metas de custo prazo estabelecidas pelo Plano
Municipal de Saneamento Básico, e a evolução das despesas de exploração.
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As necessidades de investimentos para o período 2013/2016 serão fixadas nas próximas
etapas de elaboração desse Plano Municipal de Saneamento Básico.
2.6. Serviço de limpeza urbana
Neste item será feita a avaliação da situação da prestação dos serviços de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos, e sua capacidade de atender a população projetada para 2033,
indicando, quando for o caso, suas deficiências e necessidades de adequação.
As informações aqui apresentadas constituem um resumo do conteúdo do Volume II –
Relatório Diagnóstico da Situação – Parte 2 deste Plano Municipal de Saneamento Básico
de Iracemápolis.
2.6.1. Ordenamento institucional
A responsabilidade pela prestação dos serviços de limpeza urbana encontra-se atualmente
abrigada na Coordenadoria de Planejamento, dividida entre o Setor de Obras e Serviços e a
Divisão de Praças, Parques, Jardins e Centro de Lazer. A primeira é responsável pelos
serviços de coleta, transporte dos resíduos e disposição final dos resíduos e a segunda
pelas atividades limpeza de logradouros (varrição, capina, poda e serviços diversos). Essa
divisão de atribuições, em estruturas administrativas diferentes, impede a completa
institucionalização da área, pois restringe a visão integral da prestação desses serviços,
cujas ações são complementares; dificulta o planejamento das ações e a formulação das
respectivas políticas, visto que não constituem as principais atividades nas estruturas em
que estão abrigadas; dificulta a apropriação de custos, pois os recursos orçamentários para
o desenvolvimento dos serviços têm origem em unidades executoras diferentes; além de
não priorizar a formação de quadros técnicos com maior especialização, pela diversidade de
atribuições. Por essas razões, propõe-se discutir a institucionalização desses serviços,
criando um órgão específico na estrutura da prefeitura para tal ou sua incorporação aos
serviços de água e esgoto.
2.6.2. Coleta de resíduos sólidos urbanos
2.6.2.1. Massa coletada
Considerando que a população beneficiada em 2011 foi de 20.059 habitantes e, adotandose uma contribuição média per capita de resíduos da ordem de 0,50 kg/hab.dia, a massa de
resíduos coletados em 2011 pode estimada em:


Massa de resíduos coletados (2011): 3.660 toneladas/ano

2.6.2.2. Estimativa de geração para o período 2013/2032
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A estimativa de geração de resíduos sólidos para coleta, no período de abrangência deste
Plano Municipal de Saneamento Básico, será feita considerando as estimativas de
crescimento da população e uma contribuição per capita média de 0,50 kg/hab.dia,
conforme mostrado na Tabela 42.

Tabela 42. Estimativa de geração de resíduos domiciliar, comercial e público
VOLUME
NECESSÁRIO
BRUTO (**)

POPULAÇÃO

COTA PER
CAPITA

MASSA
GERADA

VOLUME
GERADO (*)

(habitantes)

(kg/hab.dia)

(ton/ano)

(m /ano)

(m /ano)

2014

21.456

0,5

3.916

5.594

6.713

2016

22.455

0,5

4.098

5.854

7.025

2018

23.500

0,5

4.289

6.127

7.353

2020

24.401

0,5

4.453

6.361

7.634

2022

25.337

0,5

4.624

6.606

7.927

2024

26.232

0,5

4.787

6.839

8.206

2026

27.078

0,5

4.942

7.060

8.472

2028

27.952

0,5

5.101

7.287

8.745

2030

28.752

0,5

5.247

7.496

8.995

2032

29.576

0,5

5.398

7.711

9.254

TOTAL

-

-

92.882

132.689

ANO

3

3

159.226

3

(*) Considerando uma densidade média de lixo compactado de 0,70 ton/m .
(**) Capacidade de aterramento considerando acréscimo de 20% de solo para cobertura.

Pela Tabela 42, verifica-se que nos próximos 20 anos (2013/2032), no que diz respeito aos
resíduos domiciliar, comercial e público, o município de Iracemápolis vai gerar 92.882
toneladas de resíduos, equivalentes 132.689 m3 para serem dispostos de forma adequada.
2.6.3. Ações propostas para limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
Os estudos que foram realizados pata avaliação do sistema de abastecimento de água
estão detalhados no Volume II – Diagnóstico da Situação – Parte 2.
2.6.3.1. Ordenamento institucional



Reestruturar administrativamente a prestação dos serviços de limpeza urbana e ma-

nejo de resíduos sólidos, criando um órgão específico na estrutura da prefeitura para tal, ou
sua incorporação aos serviços de água e esgoto.



Instituir Regulamento para a prestação dos serviço de limpeza urbana e manejo dos

resíduos sólidos.



Regulamentar, por meio de lei específica, a cobrança de taxas ou tarifas pela presta-

ção dos serviços de coleta e disposição de resíduos sólidos domiciliar, comercial e público,
a fim de cobrir, tanto quanto possível as despesas com esses serviços.
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2.6.3.2. Aterro sanitário


Elaborar projeto para ampliação do aterro atual, preferencialmente, junto com a ela-

boração do Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos .


Adquirir área para ampliação do aterro sanitário.



Implantar expansão do aterro, inclusive infraestrutura administrativa e operacional.



Adquirir e instalar balança para pesagem dos resíduos, a fim de monitorar sua gera-

ção e a operação do aterro.
2.6.3.3. Coleta Seletiva e logística reversa



Instituir programas e ações de educação ambiental, voltados para a coleta seletiva e

sistemas de logística reversa.
2.6.3.4. Planejamento



Elaborar Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, incluindo pla-

nos setoriais para gestão dos serviços de saúde e resíduos da construção civil.
2.7. Serviço de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas
Neste item será feita a avaliação da situação atual das unidades do sistema de drenagem e
manejo de águas pluviais, bem como da sua capacidade de atender a população projetada
para 2033, indicando, quando for o caso, suas deficiências e necessidades de adequação.
As informações aqui apresentadas constituem um resumo do conteúdo do Volume II –
Relatório Diagnóstico da Situação – Parte 2 deste Plano Municipal de Saneamento Básico.
2.7.1. Ordenamento institucional
Os serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas é de responsabilidade do
Setor de Obras e Serviços, que tem como uma de suas atribuições, providenciar a limpeza
de canais, córregos e lagos, bem como de galerias de águas pluviais da zona urbana e seus
arredores, executando as obras que se fizerem necessárias. A estrutura existente é
insuficiente para implementar uma gestão eficiente dos serviços, pois foi instituída para
executar apenas os serviços de manutenção e construção de redes de microdrenagem. É
necessário reestruturar do setor a fim de incorporar outras atribuições, tais como:
I - estudar, projetar e executar as obras relativas à construção, ampliação ou remodelação
do sistema público de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas;
II - atuar como órgão coordenador e fiscalizador da execução dos convênios entre o
município e os órgãos federais ou estaduais para estudos, projetos e obras de construção,
ampliação ou remodelação sistema público de drenagem e manejo das águas pluviais;

94

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
IRACEMÁPOLIS – SP
_______________________________________________________________________
III - operar, manter, conservar e explorar, diretamente, o serviço de drenagem e manejo das
águas pluviais urbanas;
IV - lançar, fiscalizar e arrecadar taxas de contribuição que incidirem sobre os terrenos
beneficiados com tais serviços;
V - exercer quaisquer outras atividades relacionadas com o sistema público de drenagem e
manejo das águas pluviais urbanas, compatíveis com as leis gerais e especiais.
Sendo assim, recomenda-se reestruturar a Coordenadoria de Planejamento, incluindo na
sua estrutura organizacional o Departamento Municipal de Drenagem Urbana.
2.7.2. Planos e regulamentações
A Prefeitura não dispõe de plano diretor de drenagem urbana, envolvendo, sobretudo o
sistema de macrodrenagem, nem normas técnicas para disciplinar a implantação de
sistemas de microdrenagem nos empreendimentos de novos loteamentos, embora a
implantação de sistema de microdrenagem nesses empreendimentos seja obrigatória.
2.7.3. Sistemas de micro e macrodrenagem
A Prefeitura dispõe de algumas plantas com cadastro da infraestrutura de microdrenagem
existente de trechos isolados, onde constam bocas de lobo e galerias. Observa-se que o
cadastramento abrange pequena parte da área urbana. Segundo análise de tais plantas,
constata-se que a localidade sede não dispõe de uma rede significativa de drenagem de
águas pluviais. Não constatamos a existência projetos de microdrenagem para melhoria ou
expansão da infraestrutura existente. É importante resgatar e organizar os levantamentos
topográficos, as partes de projetos e diversos croquis relativos ao sistema de macro e
microdrenagem, pois, constituem material importante para elaboração do cadastro e
orientação para elaboração de novos estudos e projetos.
2.7.4. Pavimentação urbana
De acordo com informações prestadas pela Prefeitura e levantamentos efetuados, pode-se
afirmar que praticamente todo área urbana do município possui pavimentados.
2.7.5. Registros de alagamentos e de transbordamentos
De acordo com informações obtidas junto ao corpo técnico da Prefeitura, em alguns pontos
do Ribeirão Cachoeirinha, próximos à Rua José dos Santos, ocorre considerável aumento
do nível d’água do referido ribeirão quando de chuvas de grande intensidade.
Outro ponto de destaque se trata de uma região localizada na confrontação com a Rodovia
SP-151, que liga Iracemápolis a Limeira. Neste local, quando de chuvas com grande
intensidade, existe acúmulo de água em uma área que acabou se configurando como uma
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bacia de acumulação, por conta do represamento a que ficou submetida após a construção
das obras de terraplenagem para implantação da rodovia.
Notícia obtida no site da “Gazeta de Limeira” do dia 19 de janeiro de 2012 informa que
ocorreu chuva de 88 milímetros em 40 minutos, equivalente a uma semana de chuva média
e que, na Avenida Pedro Cosenza, se observou uma erosão no canal que passa sob a
referida avenida, causado por acúmulo de lixo. Na mesma publicação, consta que existe
processo de erosão na região do Km 40 da rodovia SP-316 que liga Iracemápolis a Santa
Bárbara D’Oeste.
2.7.6. Áreas de risco
Segundo informações obtidas junto ao corpo técnico da Prefeitura e análise da configuração
topográfica da área urbana em relação à sua ocupação, não se vislumbra localidades
suscetíveis a processos de alagamento, nem áreas sujeitas a erosão e deslizamento de
encostas.
2.7.7. Estudos e projetos existentes
Não foram localizados estudos e/ou projetos relativos a um planejamento estratégico no que
diz respeito a questão da macro e microdrenagem urbana.
2.7.8. Ações propostas para drenagem e manejo de águas pluviais urbanas
Os estudos que foram realizados pata avaliação do sistema de abastecimento de água
estão detalhados no Volume II – Diagnóstico da Situação – Parte 2.
2.7.8.1. Ordenamento institucional



Reestruturar a prestação dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais ur-

banas, criando um órgão específico no setor de obras e serviços da Prefeitura para tal.


Instituir Regulamento para a prestação dos serviços de drenagem urbanas.

2.7.8.2. Planos e normas


Elaborar plano diretor de macrodrenagem urbana, com ênfase nas seguintes áreas:

- Bacia do Ribeirão Cachoeirinha e seus afluentes
- Bacia do Ribeirão Água Suja
- Sistemas de represamento situados ao norte da Rodovia SP-151
- Pontos de transposição da Rodovia SP-151


Elaborar normas técnicas para apresentação de projetos de microdrenagem urbana,

especialmente para disciplinar a implantação de novos loteamentos.
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Regulamentar, a implantação de reservatórios de retenção de águas pluviais em pro-



jetos de edificações (excetuadas as habitações individuais), em especial indústrias com
grandes áreas edificadas, baseando-se nas disposições da Lei Estadual 12.526/2007.
Editar Normas para obrigatoriedade de estabelecimento de taxas de áreas permeá-



veis em todos os tipos de edificação sejam elas individuais ou coletivas.
2.7.8.3. Sistemas de micro e macrodrenagem
Elaborar cadastro da infraestrutura existente, compreendendo as bocas de lobo, po-



ços de visita, caixas de passagem, tubulações e galerias e canais;
Definir as áreas de Proteção (ou de Interesse) Ambiental – APA e de preservação



permanente - APP, para garantir o amortecimento de cheias.
2.8. Avaliação da gestão dos serviços de saneamento
Nesta seção será avaliada a gestão dos serviços de saneamento básico em Iracemápolis, a
partir dos indicadores definidos no Volume I - Relatório de sistemas de Indicadores, desse
Plano Municipal de Saneamento Básico.
2.8.1. Formulação de políticas e planejamento
A avaliação da componente “Formulação de Políticas e Planejamento”, será feita por meio
de dois indicadores, que aferição o comprometimento da gestão dos serviços de
saneamento com ações de planejamento.
a) Índice de cobertura com projetos
b) Índice de cobertura com planos e programas
2.8.1.1. Índice de cobertura com projetos
ICP será calculado pela seguinte equação:

ICP 
Onde:

100  10

.  wi 
10  i 1 

ICP = Índice de Cobertura com Projetos, variando de 0 a 100;
wi = valor atribuído a variável, em função de sua existência e do grau de importância, com
variação entre 0 e 1.
A partir do cálculo efetuado, pode-se determinar o Índice de Cobertura com Projetos (ICP),
que varia numa escala de 0 a 100, conforme Tabela 43.
Tabela 43. Índice de Cobertura com Projetos (ICP)
ÍNDICE DE COBERTURA COM PROJETOS

FAIXA

EXCELENTE

90 < ICP < 100
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BOM

70 < ICP < 90

MÉDIO

50 < ICP < 70

RUIM

25 < ICP < 50

MUITO RUIM

0 < ICP < 25

A Tabela 44 apresenta os parâmetros de avaliação
Tabela 44. Parâmetros para avaliação do Índice de Cobertura com Projetos - ICP
ITEM

VARIÁVEIS

1

PROJETO DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO
DE ÁGUA BRUTA

2

PROJETO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA

3

PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO E
RESERVAÇÃO DE ÁGUA

4

PROJETO DE REDE
COLETORA DE ESGOTO

5

PROJETO DE INTERECEPTOR
E EMISSÁRIO DE ESGOTO

6

PROJETO DE ESTAÇÃO
DE TRATAMENTO DE ESGOTO

7

PROJETO DE COLETA
DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

8

PROJETO DE DESTINAÇÃO
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

9

PROJETO DE REDES DE
MICRODRENAGEM

10

PROJETO DE MACRODRENAGEM

AC

PESO
( wi)

NE
ADCP
ADMP
ADLP
NE
ADCP
ADMP
ADLP
NE
ADCP
ADMP
ADLP
NE
ADCP
ADMP
ADLP
NE
ADCP
ADMP
ADLP
NE
ADCP
ADMP
ADLP
NE
ADCP
ADMP
ADLP
NE
ADCP
ADMP
ADLP
NE
ADCP
ADMP
ADLP
NE
ADCP
ADMP
ADLP

0,00
0,30
0,70
1,00
0,00
0,30
0,70
1,00
0,00
0,30
0,70
1,00
0,00
0,30
0,70
1,00
0,00
0,30
0,70
1,00
0,00
0,30
0,70
1,00
0,00
0,30
0,70
1,00
0,00
0,30
0,70
1,00
0,00
0,30
0,70
1,00
0,00
0,30
0,70
1,00

AVALIAÇÃO
0,30

0,30

0,30

0,00

0,30

0,00

0,00

0,30

0,00

0,00

AC = Alcance de Projeto; NE = Não Existem projetos; ADCP = Projetos existentes atendem a
demanda no curto prazo; ADMP = Projetos existentes atendem a demanda no médio; ADLP =
Projetos existentes atendem a demanda no longo prazo.



∑ wi = 1,50



ICP = 15



AVALIAÇÃO (NÍVEL): Muito ruim

2.8.1.2. Índice de cobertura com planos e programas
O ICPP será calculado pela seguinte equação:

ICPP 

100  10

.  wi 
10  i 1 
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wi = valor atribuído a variável, em função de sua existência e do grau de importância, com
variação entre 0 e 1.
A partir do cálculo efetuado, determina-se o Índice de Cobertura com Planos e Programas
(ICPP), que varia numa escala de 0 a 100, conforme Tabela 45.
Tabela 45. Graduação do Índice de Cobertura com Planos e programas (ICP)
ÍNDICE DE COBERTURA COM PLANOS E
PROGRAMAS

FAIXA

EXCELENTE

90 < ICP < 100

BOM

70 < ICP < 90

MÉDIO

50 < ICP < 70

RUIM

25 < ICP < 50

MUITO RUIM

0 < ICP < 25

A Tabela 46 apresenta os parâmetros de avaliação
Tabela 46. Parâmetros do Índice de Cobertura com Planos e Programas – ICPP
ITEM

VARIÁVEIS

1

PROGRAMA GESPÚBLICA

2

PROGRAMA DE USO RACIONAL
DE ENERGIA ELÉTRICA

3

PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS NO
SISTEMA DE ÁGUA

AC

PESO =
wi

SIM

1,00

NÃO

0,00

SIM

1,00

NÃO

0,00

SIM

1,00

NÃO

0,00

SIM

1,00

AVALIAÇÃO

0,00
0,00
1,00

4

PLANO DIRTETOR DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

NÃO

0,00

5

PLANO DIRETOR
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

SIM

1,00

NÃO

0,00

6

PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

SIM

1,00

NÃO

0,00

0,00

SIM

1,00

1,00

7

PROGRAMA DE
COLETA SELETIVA

NÃO

0,00

8

PLANO DE GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

SIM

1,00

NÃO

0,00

9

PLANO DIRETOR DE
MACRODRENAGEM

SIM

1,00

NÃO

0,00

10

PLANO DIRETOR DE
MICRODRENAGEM

SIM

1,00

NÃO

0,00



∑ wi = 3,0



ICP = 30



VALIAÇÃO (NÍVEL): Ruim

0,00
0,00

1,00

0,00
0,00

2.8.1.3. Controle social
O nível de controle social existente no Município, será avaliado pelo indicador, Índice de
Controle Social (ICS), calculado pela seguinte equação:
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7

ICS  100 q iwi
i 1

ICS = Índice de Controle Social (ICS), variando de 0 a 100;
qi = pontuação do atributo i ;
wi = peso do atributo i, em função de sua importância (varia ente 0 e 1).
n

 wi  1
i 1

A partir do cálculo efetuado, pode-se determinar o Índice de Controle Social (ICS) e o nível
de controle social, que varia numa escala de 0 a 100, conforme tabela 47 a seguir.
Tabela 47. Nível de Controle Social (ICS)
NÍVEL DE CONTROLE SOCIAL

FAIXA

EXCELENTE

90 < ICS < 100

BOM

75 < ICS < 90

MÉDIO

50 < ICS < 75

FRACO

< 50

SEM CONTROLE

0

A Tabela 48 apresenta os parâmetros de avaliação
Tabela 48. Atributos para composição e avaliação do Índice de Controle Social
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

PONTUAÇÃO
(qi)

EXISTE

1,00

NÃO EXISTE

0,00

USUÁRIOS ESCOLHIDOS PELOS
RESPECTIVOS SEGMENTOS

1,00

USUÁRIOS E TRABALHADORES
ESCOLHIDOS PELOS GESTORES

0,30

≥ 50%

1,00

< 50%

0,30

Poder de decisão do
Conselho de Saneamento
Básico

DELIBERATIVO

1,00

CONSULTIVO

0,50

Frequência das reuniões
do
Conselho
de
Saneamento Básico

MENSAL

1,00

ESPORÁDICA

0,30

EXISTE

1,00

NÃO EXISTE

0,00

2 ANOS

1,00

MAIS DE 2 ANOS

0,50

≥ 25%

1,00

ATRIBUTO

1

2

3

4

5

1

6
7

Existência de Conselho
Municipal de Saneamento
Básico
Legitimidade do Conselho
de Saneamento Básico
Participação popular no
Conselho de Saneamento
Básico

Existência de Conselho
Municipal de Saneamento
Básico
Frequência
das
Conferências
Municipais
de Saneamento Básico
Participação

de

100

PESO
(wi)

AVALIAÇÃO

0,25

0,00

0,17

0,00

0,15

0,00

0,14

0,00

0,12

0,00

0,25

0,00

0,08

0,00

0,05

0,00
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trabalhadores no Conselho
de Saneamento Básico
8

Institucionalização
Conselho Municipal
Saneamento Básico

< 25%

0,50

POR LEI

1,00

POR DECRETO OU PORTARIA

0,50

do
de

0,04

0,00



ICP = 0



VALIAÇÃO: Sem controle



Observação: O Município não dispõe de nenhum mecanismo de controle social.

2.8.1.4. Integralidade
O Indicador composto para avaliar a integralidade dos serviços, denominado índice de
Integralidade, será calculado pela seguinte equação:

 8

INT  .  qi.wi 
 i 1

INT = Índice que avalia o grau de integralidade, variando de 0 a 100 (Tabela 49);
qi = pontuação do atributo i;
wi = peso atribuído a variável, com variação entre 0 e 1.
n

 wi  1
i 1

Tabela 49. Índice de integralidade (INT)
NÍVEL DE INTEGRALIDADE

FAIXA

EXCELENTE

90 < INT < 100

BOM

70 < INT < 90

MÉDIO

60 < INT < 70

RUIM

50 < INT < 60

MUITO RUIM

0 < INT < 50

A Tabela 50 apresenta os parâmetros de avaliação
Tabela 50. Atributos para composição e avaliação do Índice de Integralidade
ATRIBUTO

1

2

3

ABASTECIMENTO
DE ÁGUA

ESGOTAMENTO
SANITÁRIO
RESÍDUOS SÓLIDOS

PONTUAÇÃO
qi( %)
Proporção
atendimento
urbano com água tratada
Proporção de ligações ativas
de água
Proporção
atendimento
urbano com coleta de esgoto
Proporção de esgoto coletado
tratado
Proporção de coleta de lixo
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(wi)

AVALIAÇÃO

0,15

100

0,10
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100

0,15
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4

Proporção de destinação final
adequada
Proporção da área urbana não
sujeita a inundação
Proporção de vias com
pavimentação

DRENAGEM URBANA

0,10

100

0,15

95

0,10

95

Por falta de informações da Prefeitura quanto ao número de ligações ativas de água,
utilizou-se a proporção verificada em 2010, conforme dados obtidos no SNIS.
8

 qi.wi = 98,25

•

i 1



ICP = 98,25



VALIAÇÃO (NÍVEL): Excelente

2.8.1.5. Articulação intersetorial
O Indicador composto para avaliar a articulação intersetorial, denominado índice de
possibilidade de articulação intersetorial, será calculado pela seguinte equação:

AINTER  ECM 

4

P 
I 1

Onde:
AINTER = possibilidade de articulação intersetorial;
p = número que indica o representante do setor de saneamento básico no conselho
municipal específico.
A partir do cálculo efetuado, podem-se estimar as possibilidades de articulação intersetorial
(AINTER) classificadas de acordo com a Tabela 51, para cada uma das políticas intersetoriais selecionadas na Tabela 52.
Tabela 51. Possibilidade de articulação intersetorial (AINTER)
NÍVEL DE POSSIBILIDADE

FAIXA

BOA

AINTER ≥ 3

MÉDIA

1 < AINTER < 3

BAIXA

AINTER ≤ 1

Tabela 52. Atributos para composição e avaliação do Índice de articulação intersetorial
ATRIBUTO
ECM
P1
P2
P3

EXISTÊNCIA
DE
CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE
Participação do Setor de Água e
Esgoto no CMS
Participação do Setor de Obras e
Serviços no CMS
Participação
da
divisão
de

CRITÉRIO DE
AVALIAÇÃO
Existe
Não Existe
Participa formalmente
Não participa
Participa formalmente
Não participa
Participa formalmente
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AÇÃO
(P)
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00

AVALIAÇÃO
1,00

0,00
0,00
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P4
ECM
P1
P2

Saneamento Ambiental no CMS
Participação da Coordenadoria
Planejamento no CMS

de

EXISTÊNCIA
DE
CONSELHO
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Participação do Departamento de
Água e Esgoto no CMMA
Participação do Setor de Obras e
Serviços no CMMA

Não participa
Participa formalmente
Não participa
Existe
Não Existe
Participa formalmente
Não participa
Participa formalmente
Não participa

0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00

0,00
0,00
1,00

0,00
0,00

Continua
Tabela 52. Atributos para composição e avaliação do Índice de articulação intersetorial
CRITÉRIO DE
AVALIAÇÃO

ATRIBUTO
P3
P4
ECM
P1
P2
P3
P4
ECM
P1
P2
P3
P4



Participação
da
divisão
de
Saneamento Ambiental no CMMA
Participação da Coordenadoria de
Planejamento no CMMA
EXISTÊNCIA
DE
CONSELHO
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO URBANO
Participação do Departamento de
Água e Esgoto no CMDU
Participação do Setor de Obras e
Serviços no CMDU
Participação
da
divisão
de
Saneamento Ambiental no CMDU
Participação da Coordenadoria de
Planejamento no CMDU
EXISTÊNCIA
DE
COMITÊ
MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
Participação do Departamento de
Água e Esgoto no CMDC
Participação do Setor de Obras e
Serviços no CMDC
Participação
da
divisão
de
Saneamento Ambiental no CMDC
Participação da Coordenadoria de
Planejamento no CMDC

AINTER  ECM 

PONTU
AÇÃO
(P)

Participa formalmente
Não participa
Participa formalmente
Não participa
Existe

1,00
0,00
1,00
0,00
1,00

Não Existe

0,00

Participa formalmente
Não participa
Participa formalmente
Não participa
Participa formalmente
Não participa
Participa formalmente
Não participa
Existe
Não Existe
Participa formalmente
Não participa
Participa formalmente
Não participa
Participa formalmente
Não participa
Participa formalmente
Não participa

1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00

AVALIAÇÃO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00

0,00
1,00

0,00
0,00

4

P  = 1
I 1



AVALIAÇÃO (NÍVEL): Baixa possibilidade de articulação intersetorial

2.8.2. Avaliação da prestação direta dos serviços
As Tabelas 53 a 55 apresentam uma relação de indicadores calculados para as áreas de
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, a partir das varáveis
definidas no Volume – Relatório de Sistemas de Indicadores.
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Desses indicadores, serão selecionados aqueles que serão utilizados para a avaliação
sistemática de programação, constante do Volume IX – Relatório de Avaliação Sistemática
de programação.
2.8.2.1. Abastecimento de água e esgotamento sanitário
Para a avaliação da prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário, foram utilizados informações disponibilizadas pela Prefeitura referentes ao ano de
2001, constantes da relação a seguir.
- População urbana de Iracemápolis: 20.059 hab.
- População atendida com abastecimento de água: 20.059 hab.
- População atendida com esgotamento sanitário: 20.044 hab.
- Número de servidores (quadro/contratados) lotados nos serviços:19 pessoas
- Número de ligações de água (12/2011): 6.714 unid.
- Número de ligações de esgoto (12/2011): 6.709 unid.
- Número de hidrômetros instalados: 6.714 unid.
- Volume de água distribuída: 2.011.000 m3/ano.
- Volume de água medida pelos hidrômetros: 1.397.211 m3/ano.
- Volume de água faturado: 1.500.553 m3/ano.
- Volume de água consumido: 1.398.835 m3/ano.
- Volume de esgoto produzido: 1.118.230 m3/ano.
- Volume de esgoto tratado: 1.118.230 m3/ano.
- Receitas correntes: R$ 3.294.505,92
- Receita operacional direta (água e esgoto): R$ 3.097.547,72
- Faturamento operacional direto (água e esgoto): R$ 3.006.348,34
- Despesas totais com os serviços: R$ 2.753.222,55
- Despesas de exploração: R$ 2.085.133,64
A Tabela 53 apresenta alguns indicadores obtidos a partir das informações selecionadas.
Tabela 53. Indicadores calculados para água e esgoto (2011)
NATUREZA

INDICADOR

Gestão -sanitário

Consumo médio per capita

FÓRMULA

VALOR

UNIDADE

193,7

litros/habitante/dia

100,0

%

1,83

R$/m3

1,39

R$/m3

2,06

R$/m3

1.398.835
=
20.059 x 360
Gestão -sanitário

20.059 x 100

Índice de atendimento urbano de
água

=
20.059
2.753.222,55

Gestão financeiro

Despesa total com os serviços
por m3 faturado

=

Gestão financeiro

Despesa de exploração por m3
faturado

=

Gestão financeiro

Tarifa média praticada

1.500.553
2.085.133,64
1.500.553
=

3.097.547,72
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1.500.553
(3.097.547,72 - 3.006.348,34) x 100

Gestão financeiro

Índice de evasão de receitas

Gestão financeiro

Margem
exploração

Gestão operacional

=

2,94

%

75,7

%

1,42

Empregado/1000 ligações
de água e esgoto

100

%

87,7

%

3.097.547,72
despesas

2.085.133,64 x 100

de

2.753.222,55

Índice de produtividade de
pessoal – empregados próprios
por 1000 ligações de água e
esgoto

19
=
6.714 + 6.709
6.714 x 100

Gestão tecnológico

Índice de hidrometração

Gestão tecnológico

Índice de micromedição relativo
ao volume disponibilizado

=
6.714
4.049.000 x 100
=
4.517.000 – 99.000

Continua

Tabela 53. Indicadores calculados para água e esgoto (2011)
NATUREZA

INDICADOR

estão tecnológico

Índice de perdas na distribuição

Gestão tecnológico

Índice de perdas por ligação

Gestão tecnológico

Índice de consumo de água

Gestão tecnológico

Índice de perdas de faturamento

FÓRMULA

VALOR

UNIDADE

30,4

%

91,2

litros/ligação.ano

69,6

%

25,4

%

80,0

%

100

%

99,9

%

80,0

%

(2.011.000 – 1.398.835) x 100
=
2.011.000
2.011.000 – 1.398.835
=
6.714
1.398.835 x 100
=
2.011.000
(2.011.000 – 1.500.553) x 100
=
2.011.000
1.118.230 x 100

Gestão sanitário

Índice de coleta de esgoto

Gestão sanitário

Índice de tratamento de esgoto

Gestão sanitário

Índice de atendimento urbano
com esgoto

Gestão sanitário

Índice de esgoto tratado referido
a água consumida

=
1.398.835
1.118.230x 100
=
1.118.230
20.044 x 100
=
20.059
1.118.230 x 100
=
1.398.835

2.8.2.2. Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
Para a avaliação da prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos, foram utilizados informações disponibilizadas pela Prefeitura referentes ao ano de
2001, constantes da relação a seguir, ressaltando que existem poucos dados sobre a
operação desses serviços.
- Número de servidores na limpeza urbana: 20 pessoas
- Número de servidores na coleta (motoristas e coletores): 5 pessoas
- Número de servidores na varrição:
- População urbana: 20.059 hab.
- Massa coletada (RSU domiciliar e público): 300 ton./mês.
- Massa coletada serviços de saúde: sem informação
- Quantidade de resíduos da construção civil coletados: sem informação
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- Quantidade de materiais recuperados (coleta seletiva) 15 ton./mês.
- Extensão de sarjeta varrida:
- Despesas totais com os serviços de limpeza urbana: sem informação
- Despesas correntes da Prefeitura:
- Despesas totais da prefeitura: sem informação
A Tabela 54 apresenta alguns indicadores obtidos a partir das informações selecionadas.

Tabela 54. Indicadores calculados para limpeza urbana (2011)
NATUREZA

INDICADOR

Operacional

Taxa de empregados em
relação a população urbana

=

Produtividade média dos
empregados na coleta
(coletadores + motoristas) em
relação a massa coletada

=

Massa coletada (RDO+RPU) per
capita em relação à população
urbana

=

Massa de resíduos dos serviços
de saúde (RSS) per capita em
relação à população urbana

=

Taxa de recuperação de
materiais recicláveis (exceto
matéria orgânica) em relação a
quantidade total coletada (RDO
+RPU)

=

Taxa de resíduos da construção
civil (RCD) em relação a
quantidade total coletada

=

Despesa per capita com manejo
do RSU com relação a
população urbana

=

Operacional

Operacional

Operacional

Ambiental

Operacional

Financeiro

Financeiro

Incidência das despesas com o
manejo dos RSU nas despesas
correntes da Prefeitura

FÓRMULA
20 x 1000

VALOR

UNIDADE

0,99

Empregados/1000
habitantes

2.000

Kg/empregado/dia

0,50

Kg/habitante/dia

-

Kg/1000 habitantes/dia

5,0

%

-

%

-

R$/habitante/ano

-

%

20.059
300.000
30 x 5
300.000
30 x 20.059
SEM INFORMAÇÃO
20.059

15 x 100
300

SEM INFORMAÇÃO
300
SEM INFORMAÇÃO
20.059
SEM INFORMAÇÃO
=
SEM INFORMAÇÃO

2.8.2.3. Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas
Para a avaliação da prestação dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais
urbanas, foram utilizadas informações disponibilizadas pela Prefeitura referentes ao ano de
2001, constantes da relação a seguir, ressaltando que existem poucos dados sobre a
operação desses serviços.
- Extensão da rede de microdrenagem urbana: 70 km
- Extensão de ruas pavimentadas: 70 km
- Extensão de ruas sem pavimentação: 2 km
- Comprimento total da rede de microdrenagem: sem cadastro
- Área urbana total:
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- Área sujeita a inundação: sem informação
- Limpeza dispositivos de captação de água de chuva: sem informação
- Limpeza/desobstrução de galerias de água pluvial: sem informação
- Número de servidores alocados no serviço de drenagem: não existem servidores locados
especificamente nos serviços de drenagem.
- Despesa com a execução de serviços de drenagem: sem informação
- Investimentos realizados no sistema de drenagem: sem informação
- Despesa corrente total da prefeitura:
A Tabela 55 apresenta alguns indicadores obtidos a partir das informações selecionadas.
Tabela 55. Indicadores calculados para limpeza urbana (2011)
NATUREZA

INDICADOR

Sanitário

Proporção de vias urbanas com
pavimentação em relação ao
comprimento total de ruas.

=

Proporção de vias urbanas com
redes de microdrenagem em
relação ao comprimento total de
ruas.

=

Sanitário

Área urbana sujeita a inundação
em relação a área urbana total

=

Sanitário

Limpeza e/ou desobstrução de
dispositivos de captação de
água de chuva por quantidade
de empregados.

=

Limpeza e desobstrução de
galerias de água pluvial por
quantidade de empregados.

=

Operacional

Incidência das despesas com
drenagem e manejo de águas
pluviais nas despesas correntes
total.

=

Operacional

Percentual de investimentos
com drenagem e manejo de
águas pluviais.

Sanitário

Operacional

FÓRMULA

VALOR

UNIDADE

100

%

-

%

70x 100
70
SEM CADASTRO
70 km
%
SEM CADASTRO
Serviços/empregado/ano
SEM CADASTRO
SEM CADASTRO
-

km/empregado/ano

-

%

-

%

SEM CADASTRO
SEM CADASTRO

SEM CADASTRO
=
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CAPÍTULO 3 CENÁRIOS PROSPECTIVOS E CONCEPÇÃO DE ALTENATIVAS
3.1. Introdução
Marcial e Grumbach (2008) citam Godet (1987), para definir cenário como um “conjunto
formado pela descrição coerente de uma situação futura e pelo encaminhamento dos
acontecimentos que permitem passar da situação de origem à situação futura”.
Para Schwartz (1996) apud Brasiliano (2007), cenários são uma ferramenta para ordenar a
percepção sobre ambientes alternativos futuros, nos quais as decisões pessoais podem ser
cumpridas. Ou um conjunto de métodos organizados para sonharmos sobre o futuro de
maneira eficiente.
Dahis (2008) afirma que “cenários prospectivos são configurações de imagens de futuro
condicionadas e fundamentadas em jogos coerentes de hipóteses sobre prováveis
comportamentos das variáveis determinantes do objeto de planejamento”.
Portanto, cenários prospectivos podem ser entendidos como uma visão crítica do futuro,
desenvolvida a partir de fatos presentes já suficientemente consolidados e de variáveis
cujas tendências ao longo do tempo podem ser aferidas com alguma precisão e, por isso,
sinalizam perspectivas de construção de futuros prováveis. Por outro lado, existem outras
variáveis, cuja influência é carregada de incerteza, cuja previsão de ocorrência deve ser
atentamente examinada, a fim de evitar surpresas que possam invalidar as projeções
realizadas. Em se tratando de políticas públicas, há de se considerar a ação dos atores
envolvidos, pois como agentes de construção do futuro, podem viabilizar ou não a
construção de determinada política.
Em resumo, cenários prospectivos são construídos para estabelecer condições, prever
decisões e dar encaminhamento a ações, que permitam, no futuro, realidades desejáveis.
Segundo Marcial e Grumbach (2008), um dos desafios na construção de cenários
prospectivos é identificar “sementes de futuro”, que pode ser entendido como fatores
conhecidos no presente, que podem condicionar o desenvolvimento de realidades futuras.
Os autores definem as seguintes sementes de futuro:
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a) Atores: são os verdadeiros agentes da mudança, pois podem mudar o curso dos acontecimentos;
ex: gestores municipais, grupos de pressão, população, organizações, etc.;
b) Tendências de peso: variáveis cujas perspectivas de influência estão suficientemente
consolidadas, devendo ser analisadas em qualquer estudo prospectivo;
ex: crescimento da população, crescimento da demanda, aumento da área impermeabilizada na área urbana, etc.;
c) Fatos predeterminados: variáveis conhecidas e certas de ocorrerem, mas que não são
determinantes para a definição da lógica dos cenários;
ex: alternância do poder;
d) Fatos portadores de futuro: sinais ínfimos, mas, que por sua dimensão presente, existentes no ambiente, podem acarretar imensas consequências e potencialidades;
ex: pequenas intermitências no abastecimento de água;
e) Incertezas críticas: fatores com alto grau de incerteza, mas de grande importância para a
questão principal;
ex: regime de chuvas influindo na produção de água;
f) Surpresas inevitáveis: forças previsíveis, mas que não se sabe quando irão se configurar;
ex: estiagem prolongada afetando a produção de água;
g) Coringas ou wild cards: surpresas com pequena probabilidade de ocorrência, mas de
grande impacto;
ex: poluição acidental do manancial;
Sendo assim, ainda segundo Marcial e Grumbach (2008), para construção de cenários, é
necessário estabelecer as seguintes premissas:
a) determinar de intervalos temporais;
b) detectar tendências prováveis de evolução;
c) identificar tensões sociais que poderiam alterar essas tendências;
d) avaliar que estruturas e parâmetros são importantes e quais objetivos e metas inspiram e
motivam essas tendências.
Citando Godet, afirmam que um cenário não é realidade futura, mas um meio de representála, com o objetivo de nortear a ação presente, à luz dos futuros possíveis e desejáveis.
3.2. Proposição de cenários para Iracemápolis
Marcial e Grumbach (2008) classificam os cenários como possíveis, realizáveis e
desejáveis. Os cenários possíveis são todos aqueles que a mente humana pode imaginar.
Os realizáveis são aqueles passíveis de ocorrer e que levam em conta os condicionantes de
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futuro. Já os desejáveis, encontram-se em qualquer parte do possível, mas nem todos são,
necessariamente realizáveis.
Os cenários a serem construídos para os serviços de saneamento básico de Iracemápolis
serão definidos como desejáveis, ou seja, aqueles que, em todos os aspectos, satisfaçam
as expectativas da população em relação a prestação dos serviços de saneamento básico e
as boas práticas da administração pública, incluindo as seguintes diretrizes:


Universalidade: atendimento universal da população, não se admitindo exclusões por

falta de abrangência dos sistemas de saneamento;


Equidade: equivalência na qualidade sanitária dos serviços, ou seja, a qualidade da

prestação dos serviços deverá ter as mesmas características para todos, independentemente das condições socioeconômicas dos usuários e da realidade urbanística onde ele vive;


Qualidade dos serviços: diretriz que inclui a regularidade, a continuidade, a eficiência, a

segurança, a atualidade, a cortesia e a modicidade de custos;


Acesso: compatibilização da política tarifária com o poder aquisitivo do usuário, não se

admitindo exclusões por incapacidade de pagamento de taxas ou tarifas decorrentes da
prestação dos serviços.


Integralidade: atendimento pelos serviços de saneamento com uma visão que entenda o

saneamento como um conjunto de ações, envolvendo o abastecimento de água potável, o
esgotamento sanitário, a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e a drenagem e manejo de águas pluviais urbanas;


Participação e controle social: como requisito indispensável para tornar visível e legiti-

mada a diversidade de interesses, bem como para a apropriação dos equipamentos de saneamento pela população;


Intersetorialidade: integração com o desenvolvimento urbano, a saúde pública e com as

áreas ambiental, recursos hídricos e defesa civil, entendida como indispensável para atingir
o pleno êxito das ações, por sua natureza, complexas;
Além dessas diretrizes, os cenários desejáveis deverão incorporar os princípios de
efetividade, eficácia e eficiência, como critérios para avaliação de políticas (BELONNI et al.,
2003) assim definidos:


Efetividade: avalia se a alteração de uma determinada realidade social teve relação de

causalidade com a implementação de uma determinada política, se um dos objetivos dessa
política foi o de modificar aquela realidade;


Eficiência: refere-se aos meios que nortearam a implementação de uma determinada

política, avaliando-se os princípios de justiça social, de moralidade, de probidade, de factibilidade e presteza e os resultados obtidos;
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Eficácia: refere-se aos resultados da implementação de uma determinada política, avali-

ando se as metas propostas foram executadas.
Para Iracemápolis será proposto a construção de cinco cenários, abordando os seguintes
aspectos dos serviços de saneamento básico:
a) Gestão dos serviços de saneamento: identificar as necessidades para plena institucionalização do setor, para que a implementação das políticas públicas garanta os requisitos de
efetividade, eficiência e eficácia;
b) Prestação dos serviços de abastecimento de água: identificar as necessidades para garantir a capacidade de atendimento da demanda com qualidade e equidade;
c) Prestação dos serviços de esgotamento sanitário: identificar as necessidades para garantir a capacidade do atendimento da demanda com qualidade e equidade;
d) Prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: identificar as
necessidades para garantir a capacidade do atendimento da demanda com qualidade e
equidade;
e) Prestação dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas: identificar as
necessidades para garantir a proteção da população e de bens públicos e privados contra
alagamentos, transbordamentos de cursos d’água e desmoronamento de encostas.
3.3. Levantamento de variáveis
A seleção das variáveis a serem avaliadas para construção dos cenários desejáveis será
feita visando aos seguintes objetivos:
 Identificar os fatores intervenientes na garantia da capacidade de atendimento da demanda com abastecimento de água, com qualidade e equidade;
 Identificar os fatores intervenientes na garantia da capacidade de atendimento da demanda com esgotamento sanitário, com qualidade e equidade;
 Identificar os fatores intervenientes na garantia da capacidade de atendimento da demanda com os serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, com qualidade e
equidade;
 Identificar os fatores intervenientes na garantia da proteção da população e de bens públicos e privados contra alagamentos, transbordamentos de cursos d’água e desmoronamento de encostas.
As variáveis foram selecionadas considerando as seguintes dimensões de avaliação:
político institucional, social, econômica, ambiental e tecnológica. A Tabela 56 apresenta as
variáveis selecionadas para identificar os fatores intervenientes no ordenamento e
institucionalização do setor de saneamento básico.
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Tabela 56. Seleção de variáveis para a gestão dos serviços de saneamento
Objetivo:

Identificar os fatores intervenientes no ordenamento e institucionalização do setor de
saneamento básico.

Local:

Município de Iracemápolis
Dimensão

1 – Político-institucional

2 - Social

3 - Econômica

Variáveis
• Alternância de poder (continuidade
administrativa)
• Governabilidade
• Institucionalização dos serviços de
saneamento
• Articulação interinstitucional e
intersetorial
• Cooperação intermunicipal
• Equidade na prestação dos
serviços.
• Percepção da população quanto à
importância do setor.
• Empoderamento da população
• Transparência
• Sustentabilidade
• Política tarifária
• Disposição a pagar
• Fontes de financiamento
• Ingerências políticas

Atores

• Administração pública municipal
• Câmara dos vereadores
• Sociedade civil organizada
• Usuários dos serviços

A Tabela 57 apresenta as variáveis selecionadas para identificar os fatores intervenientes na
prestação dos serviços de abastecimento de água.
Tabela 57. Seleção de variáveis para prestação dos serviços de abastecimento de água
Objetivo:

Identificar os fatores intervenientes na garantia da capacidade de atendimento da demanda
com qualidade e equidade.

Local:

Município de Iracemápolis
Dimensão

1 – Político-institucional
2 - Social
3- Econômica

4 - Ambiental

5 - Tecnológica

Variáveis

Atores

• Institucionalização do serviço de
abastecimento de água
• Crescimento da população.
• Hábitos de consumo
• Saúde
• Financiamento das ações
• Crescimento da população
• Disponibilidade hídrica
• Degradação ambiental
• Instabilidade do clima
• Recursos hídricos
• Saúde
• Infraestrutura
• Controle de qualidade
• Conhecimento
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• Informação

A Tabela 58 apresenta as variáveis selecionadas para identificar os fatores intervenientes na
prestação dos serviços de esgotamento sanitário.

Tabela 58. Seleção de variáveis para prestação dos serviços de esgotamento sanitário
Objetivo:

Identificar os fatores intervenientes na garantia da capacidade de atendimento da demanda
com qualidade e equidade.

Local:

Município de Iracemápolis
Dimensão

1 – Político-institucional
2 - Social
3- Econômica

Variáveis
• Institucionalização dos serviços de
esgotamento sanitário.
• Crescimento da população.
• Hábitos de consumo
• Saúde

• Administração pública municipal

• Financiamento das ações

• Câmara dos vereadores

• Crescimento da população
• Degradação ambiental
• Instabilidade do clima
• Recursos hídricos
• Infraestrutura
• Controle de qualidade
• Conhecimento
• Informação

4 - Ambiental

5 - Tecnológica

Atores

• Sociedade civil organizada
• Usuários dos serviços

A Tabela 59 apresenta as variáveis selecionadas para identificar os fatores intervenientes na
prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos.
Tabela 59. Seleção de variáveis para prestação dos serviços de limpeza urbana
Objetivo:

Identificar os fatores intervenientes na garantia da capacidade de atendimento da demanda
com qualidade e equidade.

Local:

Município de Iracemápolis
Dimensão

1 – Político-institucional
2 - Social
3- Econômica
4 - Ambiental

5 - Tecnológica

Variáveis
• Institucionalização dos serviços de
esgotamento sanitário.
• Crescimento da população.
• Hábitos de consumo
• Saúde
• Financiamento das ações
• Proteção ao meio ambiente
• Educação ambiental
• Infraestrutura
• Controle de qualidade
• Conhecimento
• Informação

Atores

• Administração pública municipal
• Câmara dos vereadores
• Sociedade civil organizada
• Usuários dos serviços

A Tabela 60 apresenta as variáveis selecionadas para identificar os fatores intervenientes na
prestação dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.
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Tabela 60. Seleção de variáveis para prestação dos serviços de drenagem urbana
Objetivo:

Identificar os fatores intervenientes na garantia da proteção da população e de bens
públicos e privados contra alagamentos, transbordamentos de cursos d’água e
desmoronamento de encostas.

Local:

Município de Iracemápolis
Dimensão

1 – Político-institucional
2 - Social
3- Econômica

4 - Ambiental

5 - Tecnológica

Variáveis

Atores

• Institucionalização dos serviços de
esgotamento sanitário.
• Inundação
• Erosão
• Saúde
• Financiamento das ações
• Subsídios
• Crescimento da área
impermeabilizada
• Degradação ambiental
• Crescimento da população
• Fiscalização
• Educação sanitária e ambiental
• Infraestrutura
• Controle de qualidade
• Conhecimento
• Informação

• Administração pública municipal
• Câmara dos vereadores
• Sociedade civil organizada
• Usuários dos serviços

3.4. Sistematização das ações
A seguir são apresentadas, para cada objetivo selecionado, as ações necessárias para que
os cenários imaginados se tornem realizáveis.
3.4.1. Gestão dos serviços de saneamento
A Tabela 61 relaciona as ações propostas e os seus respectivos objetivos, visando a
consecução dos cenários imaginados.
Tabela 61. Ações propostas para gestão dos serviços de saneamento
Objetivo:

Institucionalização plena dos serviços de saneamento

Local:

Município de Iracemápolis
AÇÕES

1 – Reorganizar
administrativamente a gestão dos
serviços de saneamento básico.

OBJETIVOS
• Assegurar maior autonomia e sustentabilidade técnica,
administrativa e financeira dos serviços de saneamento.
• Criar autarquia municipal para gestão dos serviços de água, esgoto
sanitário e limpeza urbana.
• Criar o departamento municipal de drenagem urbana.
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2 – Promover a regulação dos
serviços de saneamento básico.

• Assegurar a continuidade na implementação das políticas públicas
independentemente da alternância de poder.
• Fortalecer e legitimar as decisões dos gestores dos serviços de
saneamento.
• Contribuir para o aumento da governabilidade na gestão dos
serviços.
• Garantir política tarifária real, compatível com o perfil
socioeconômico da população.

Continua

Tabela 61. Ações propostas para gestão dos serviços de saneamento (continuação)
Objetivo:

Institucionalização plena dos serviços de saneamento

Local:

Município de Iracemápolis
AÇÕES

OBJETIVOS

3 - Estruturar Conselho Municipal
de Saneamento Básico com
representação intersetorial.

• Assegurar a continuidade na implementação das políticas públicas
independentemente da alternância de poder.
• Fortalecer e legitimar as decisões dos gestores dos serviços de
saneamento.
• Integração com as áreas de desenvolvimento urbano, saúde
pública, meio ambiente, recursos hídricos e educação.
• Evitar a limitação do acesso e desigualdade na qualidade dos
serviços em razão de condição social e econômica
• Possibilitar a participação da população nos processos de
formulação de políticas, de planejamento e de avaliação,
relacionados aos serviços.
• Possibilitar transparência nas contas na gestão dos serviços de
saneamento.
• Fortalecer institucionalmente o prestador de serviços.

4 – Planejamento das ações no
curto, médio e longo prazos

• Assegurar a continuidade na implementação das políticas públicas
independentemente da alternância de poder.
• Contribuir para o aumento da governabilidade na gestão dos
serviços.
• Assegurar menor dependência de recursos externos, na medida em
que os investimentos possam ser feitos em prazos mais longos.

5 – Implantar política de
capacitação de pessoal
6 – Promover periodicamente a
conferência municipal de
saneamento básico.
7 – Cooperação intermunicipal

• Fortalecimento institucional do prestador de serviços
• Contribuir para o aumento da governabilidade na gestão dos
serviços
• Participação da população nos processos de formulação das
políticas, de planejamento e de avaliação.
• Potencializar a apropriação pela população, dos benefícios das
ações de saneamento.
• Redução de custos por meio do compartilhamento de serviços
• Obtenção de economia de escala

3.4.2. Prestação dos serviços de abastecimento de água
A Tabela 62 relaciona as ações propostas e os seus respectivos objetivos, visando a
consecução dos cenários imaginados.
Tabela 62. Ações propostas para prestação dos serviços de abastecimento de água
Objetivo:

Garantir a capacidade do atendimento da demanda com qualidade e equidade

Local:

Município de Iracemápolis
AÇÕES

OBJETIVOS
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1 – Reorganizar
administrativamente a gestão do
serviço de abastecimento de água.

• Criar autarquia municipal para a gestão dos serviços de
abastecimento de água.
• Garantir a sustentabilidade administrativa, técnica e econômica.

2 – Atualizar o sistema de
abastecimento de água.

• Garantir a capacidade de atendimento da demanda.

3 – Planejamento das ações no
curto, médio e longo prazo.

• Garantir a capacidade de atendimento da demanda.
• Permitir investimentos com recursos próprios.

Continua
Tabela 62. Ações para prestação dos serviços de abastecimento de água (continuação)
Objetivo:

Garantir a capacidade do atendimento da demanda com qualidade e equidade

Local:

Município de Iracemápolis
AÇÕES

OBJETIVOS

4 – Criação de fundo municipal de
investimentos (eventual).

• Garantir investimentos para atendimento da demanda nos casos de
contingenciamento de recursos e falta de capacidade de
endividamento.
• Possibilitar investimentos com recursos próprios.

5 – Política tarifária real,
compatível com o perfil sócio
econômico da população.

• Garantir recursos para atendimento da demanda.
• Manter a sustentabilidade econômica.

6 – Atualização do sistema de
abastecimento de água.

• Garantir o atendimento da demanda em razão do crescimento da
população

7 – Promover a educação sanitária
e ambiental.

• Conscientização da população para uso racional da água.
• Reduzir as perdas.

8 – Promover a Intersetorialidade:
saúde, educação, meio ambiente,
recursos hídricos.

• Conscientização da população para uso racional da água.
• Reduzir perdas.
• Garantir a qualidade da água para abastecimento público.
• Gestão participativa e descentralizada no âmbito do comitê de
bacias.

o

9 – Cumprimento da Portaria n .
2.914/2011 de controle de
qualidade da água.

• Garantir a qualidade da água para abastecimento público.

10 – Manter programa contínuo de
controle de perdas.

• Reduzir impacto pela utilização dos recursos hídricos
• Manter nível adequado de perdas físicas de água

11 – Elaborar plano de
contingência e emergência
12 – Promover programa de
recuperação, proteção e
conservação de mananciais.
13 – Elaborar planos e projetos.
14 – Equipar laboratórios de
controle de qualidade.
15 – Promover programa de
capacitação de pessoal
16 – Implantar rotina de
monitoramento dos mananciais.
14 – Implantar sistemática de
levantamento, organização e
disponibilização de informações.

• Precaver contra a redução sazonal na oferta de recursos hídricos.
• Precaver contra poluição acidental dos mananciais de
abastecimento.
• Reduzir o impacto na utilização dos recursos hídricos.
• Garantir a capacidade de atendimento da demanda.
• Melhorar a qualidade das águas e aumentar a vazão dos recursos
hídricos.
• Garantir qualidade da água bruta para abastecimento público.
• Garantir a capacidade de atendimento da demanda.
• Garantir a qualidade da água para consumo humano.
• Manter equipe técnica com conhecimento adequado e atualizado.
• Garantir a qualidade da água para consumo humano.
• Criar sistema de informações administrativas, financeiras e
operacionais.
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3.4.3. Prestação dos serviços de esgotamento sanitário
A Tabela 63 relaciona as ações propostas e os seus respectivos objetivos, visando a
consecução dos cenários imaginados.

Tabela 63. Ações propostas para prestação dos serviços de esgotamento sanitário
Objetivo:

Garantir a capacidade do atendimento da demanda com qualidade e equidade

Local:

Município de Iracemápolis
AÇÕES

OBJETIVOS

1 – Reorganizar administrativamente
a gestão do serviço de abastecimento
de água.

• Criar autarquia municipal para a gestão dos serviços de
esgotamento sanitário.
• Garantir a sustentabilidade administrativa, técnica e econômica.

2 – Atualizar o sistema de
esgotamento sanitário.

• Garantir a capacidade de atendimento da demanda.
• Manter cobertura de 100% no tratamento de esgoto.

3 – Planejamento das ações no curto,
médio e longo prazo.

• Garantir a capacidade de atendimento da demanda.
• Permitir investimentos com recursos próprios.
• Garantir investimentos para atendimento da demanda nos casos
de contingenciamento de recursos e falta de capacidade de
endividamento.
• Possibilitar investimentos com recursos próprios.

4 – Criação de fundo municipal de
investimentos (eventual).
5 – Política tarifária real, compatível
com o perfil sócio econômico da
população.

• Garantir recursos para atendimento da demanda.
• Manter a sustentabilidade econômica.

6 – Promover a educação sanitária e
ambiental

• Conscientização para uso racional da água e consequente
redução das contribuições de esgoto.
• Evitar lançamentos de esgoto diretos nos cursos d’água.
• Evitar o lançamento de águas pluviais nas redes de esgoto.

7 – Promover a Intersetorialidade:
saúde, educação, meio ambiente,
recursos hídricos.

• Gestão participativa e descentralizada no âmbito do comitê de
bacias.
• reduzir impactos aos recursos hídricos
• Reduzir as contribuições de esgoto.

8 – Promover o monitoramento dos
cursos d’água receptores de esgoto.

• Proteção dos cursos d’água receptores
• Avaliar impacto nos cursos d’água receptores
• Avaliar redução na capacidade de diluição e autodepuração por
seca pronunciada

7 – Promover o controle operacional
da estação de tratamento de esgoto
8 – Equipar laboratórios de
monitoramento
9 – Promover programa de
recuperação, proteção e conservação
de mananciais.

• Monitorar e eficiência da ETE e o impacto nos cursos d’água
receptores.
•Avaliar e possivelmente reduzir impacto nos cursos d’água
receptores
• Reduzir o impacto na utilização dos recursos hídricos.
• Melhorar a qualidade das águas e aumentar a vazão dos
recursos hídricos.
• Garantir qualidade da água bruta para abastecimento público.

10 – Elaborar planos e projetos.

• Garantir a capacidade de atendimento da demanda.

11 – Promover programa de
capacitação de pessoal

• Manter equipe técnica com conhecimento atualizado

12 – Implantar sistemática de
levantamento, organização e
disponibilização de informações.

• Criar sistema de informações administrativas, financeiras e
operacionais.
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3.4.4. Prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
A Tabela 64 relaciona as ações propostas e os seus respectivos objetivos, visando a
consecução dos cenários imaginados.

Tabela 64. Ações propostas para prestação dos serviços de limpeza urbana
Objetivo:

Garantir a capacidade do atendimento da demanda com qualidade e equidade

Local:

Município de Iracemápolis
AÇÕES

1 – Organizar administrativamente
a gestão do serviço limpeza urbana
e manejo de resíduos sólidos.
2 – Atualizar a capacidade do
aterro sanitário.
3 – Planejamento das ações no
curto, médio e longo prazo.
4 – Criação de fundo municipal de
investimentos (eventual).

OBJETIVOS
• Criar autarquia municipal para a gestão dos serviços de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos.
• Garantir a sustentabilidade administrativa, técnica e econômica.
• Garantir a capacidade de atendimento da demanda.
• Garantir a capacidade de atendimento da demanda.
• Permitir investimentos com recursos próprios.
• Garantir investimentos para atendimento da demanda nos casos de
contingenciamento de recursos e falta de capacidade de
endividamento.
• Possibilitar investimentos com recursos próprios.

5 – Política tarifária real,
compatível com o perfil sócio
econômico da população.

• Garantir recursos para atendimento da demanda.
• Manter a sustentabilidade econômica.
• Implantar modelo parcialmente subsidiado
Municipal.

6 – Promover a educação sanitária
e ambiental

• Atenuar a geração de resíduos sólidos.
• Proteger o meio ambiente.
• Evitar lançamentos de resíduos nos cursos d’água
• Evitar lançamento de resíduos nos sistemas de drenagem
• Articular com a área de controle de vetores de doenças
transmissíveis.
• Conscientizar a população da importância da redução dos impactos
decorrentes dos resíduos sólidos.

7 – Incentivar o Programa de
coleta seletiva, reciclagem e
reaproveitamento de resíduos.

• Reduzir volume de resíduos para disposição no aterro.
• Atenuar impacto ao meio ambiente.
• Reaproveitar e reutilizar materiais inservíveis.

8 – Realizar o controle operacional
do aterro sanitário

• Garantir a eficiência do aterro sanitário.

9 – Promover a Intersetorialidade:
saúde, educação, meio ambiente,
recursos hídricos.

• Gestão participativa e descentralizada no âmbito do comitê de
bacias.
• Reduzir impactos ao meio ambiente.
• Reduzir a geração de resíduos.

10 – Elaborar planos e projetos.

• Garantir a capacidade de atendimento da demanda.

11 – Promover programa de
capacitação de pessoal

• Manter equipe técnica com conhecimento atualizado

12 – Implantar sistemática de
levantamento, organização e
disponibilização de informações.

• Criar sistema de informações administrativas, financeiras e
operacionais.
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3.4.5. Prestação dos serviços de drenagem e manejo das águas pluviais
A Tabela 65 relaciona as ações propostas e os seus respectivos objetivos, visando a
consecução dos cenários imaginados.

Tabela 65. Ações propostas para prestação dos serviços de drenagem urbana
Objetivo:

Identificar as necessidades para garantir a proteção da população e de bens públicos e
privados contra alagamentos, transbordamentos de cursos d’água e desmoronamento de
encostas.

Local:

Município de Iracemápolis
AÇÕES

1 – Organizar administrativamente
a gestão do serviço de drenagem e
manejo de águas pluviais urbanas.
2 – Planejamento das ações no
curto, médio e longo prazo.
3 – Criação de fundo municipal de
investimentos (eventual).

4 – Financiamento dos serviços

OBJETIVOS
• Criar departamento ligado a administração direta da Prefeitura para
a gestão dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais
urbanas.
• Garantir a sustentabilidade administrativa, técnica e econômica.
• Garantir a capacidade de atendimento da demanda.
• Permitir investimentos com recursos próprios.
• Garantir investimentos para atendimento da demanda nos casos de
contingenciamento de recursos e falta de capacidade de
endividamento.
• Possibilitar investimentos com recursos próprios.
• Prever dotação orçamentária específica no orçamento geral da
prefeitura
• Sistema custeado pelo poder públicos
• Aumentar a capacidade de escoamento do sistema de drenagem.

5 – Execução de ações estruturais
e não estruturais abrangentes

• Atenuar ou mesmo eliminar problemas com alagamentos e
inundações.
• Desestimular a ocupação de áreas potencialmente sujeitas a
alagamentos e inundações.
• Prevenir a erosão de encostas.
• Reduzir a degradação ambiental.

6 – Promover a educação sanitária
e ambiental
7 – Promover a Intersetorialidade:
saúde, educação, meio ambiente,
recursos hídricos.

• Manter os sistemas de drenagem limpos e desobstruídos.
• Evitar o lançamento de esgoto nas galerias de drenagem.
• Gestão participativa e descentralizada no âmbito do comitê de
bacias.
• Reduzir impactos ao meio ambiente.
• Colaborar no controle de vetores de doenças transmissíveis.

7 – Promover programa de
capacitação de pessoal

• Manter equipe técnica com conhecimento atualizado

8 – Elaborar planos e projetos.

• Garantir a capacidade de escoamento das estruturas de drenagem.

9 – Promover programa de
capacitação de pessoal
10 – Implantar sistemática de
levantamento, organização e
disponibilização de informações.

• Manter equipe técnica com conhecimento atualizado
• Criar sistema de informações administrativas, financeiras e
operacionais.
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CAPÍTULO 4
COMPATIBILIZAÇÃO DE PLANOS SETORIAIS
4.1. Introdução
O Relatório de Compatibilização de Planos Setoriais (RCPS) tem como objetivo a
proposição de instrumentos para promover a compatibilização do Plano Municipal de
Saneamento Básico de Iracemápolis, com a Lei Orgânica do Município, com a própria Lei
11.445/2007 que estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento básico, com a Lei
12.305/2010, que instituiu a política nacional de resíduos sólidos e os seguintes planos
setoriais: Plano Diretor de Combate a Perdas, Código de Posturas Municipais, Plano da
Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí e Projeto Estratégico Ambiental
Município Verdeazul. Salientamos que Iracemápolis ainda não dispõe do seu Plano Diretor
Municipal.
4.2. Lei Orgânica Municipal
Promulgada em 05 de abril de 1990, a Lei Orgânica do Município de Iracemápolis, refere-se
de forma geral ao saneamento ao básico, quando estabelece que é de competência
administrativa do Município, da União e do Estado, observada a lei complementar federal, o
exercício das seguintes medidas (IRACEMÁPAOLIS, 2009: Art. 12):
IX - promover programas de construção de moradias e melhoria das condições
habitacionais e de saneamento básico;

Estabelece ainda, que é competência do sistema único de saúde, nos termos da lei, além de
outras atribuições (IRACEMÁPOLIS, 2009: Art. 156):
§ 2º. a identificação e o controle dos fatores determinantes e condicionantes da saúde
individual e coletiva, mediante, especialmente, ações referentes à:
II - saneamento e meio ambiente;

Já no Art. 161 a Lei Orgânica (IRACEMÁPOLIS, 2009) definiu que o Município cuidará do
desenvolvimento das obras e serviços relativos ao saneamento e urbanismo, com a
assistência da União e do Estado, sob condições estabelecidas na lei complementar federal.
Especificamente quanto à prestação dos serviços de água e esgoto a Lei (IRACEMÁPOLIS,
2009: Art. 103) estabelece condições para a concessão de obras e serviços, destacando:
Parágrafo único. Os serviços locais de abastecimento de água e tratamento de esgoto
sanitário são de competência do Município, podendo ser prestados por órgãos da
administração direta ou indireta do Município, sendo defesa a sua concessão, permissão ou
qualquer forma de transferência de controle para a iniciativa privada. (Acrescentado pela
Ementa à Lei Orgânica n.° 009/2.001, de 14 de novembro de 2.001).
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Ainda no que diz respeito a prestação de serviços de saneamento, o Art. 157 fixa que o
Município exercerá, no âmbito de sua atuação e em regime de responsabilidade solidária e
articulação funcional, as seguintes atribuições (IRACEMÁPOLIS, 2009: Art. 157):
IV - execução das ações e serviços de ... destinação do lixo e ....;

No Art. 11 a Lei estabelece diversas atribuições do Município, destacando-se, dentre outras
(IRACEMÁPOLIS, 2009: Art. 11):
XIV - estabelecer normas de edificação, de loteamento, de arruamento e de zoneamento
urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas convenientes a ordenação do seu
território, observada a lei federal;

4.2.1. Principais aspectos quanto ao saneamento básico
Algumas deliberações da Lei Orgânica merecem consideração especial:
a) O Art. 103 estabelece que a prestação dos serviços de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário pode ser realizada por órgãos da administração direta ou indireta do
município. Isso sinaliza a possibilidade de criação de uma autarquia municipal, na
administração indireta, com autonomia jurídica, administrativa e financeira, para prestação
dos serviços de água e esgoto, podendo, inclusive, absorver também os serviços de limpeza
urbana.
b) A fim de complementar o disposto no Art. 11 relacionado a normas de edificações, de
loteamentos, etc., teria bom alcance editar normas para elaboração de projetos de
abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de microdrenagem para os novos
loteamentos urbanos, a fim de possibilitar uma melhor integração dos novos sistemas à
infraestrutura existente.
4.3. Lei 11.445/2007 – Política nacional de Saneamento Básico
A Lei no. 11.445/2007, no que diz respeito a política municipal de saneamento (BRASIL,
2009: Art. 9o.), estabelece as seguintes diretrizes:
o

Art. 9 O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico,
devendo, para tanto:
IV - fixar os direitos e os deveres dos usuários;
VI - estabelecer sistema de informações sobre os serviços, articulado com o Sistema
Nacional de Informações em Saneamento;

No que diz respeito aos fundos de financiamento a Lei dispõe o seguinte (BRASIL, 2009:
Art. 9o.):
Art. 13. Os entes da Federação, isoladamente ou reunidos em consórcios públicos, poderão
instituir fundos, aos quais poderão ser destinadas, entre outros recursos, parcelas das
receitas dos serviços, com a finalidade de custear, na conformidade do disposto nos
respectivos planos de saneamento básico, a universalização dos serviços públicos de
saneamento básico.
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Parágrafo único. Os recursos dos fundos a que se refere o caput deste artigo poderão ser
utilizados como fontes ou garantias em operações de crédito para financiamento dos
investimentos necessários à universalização dos serviços públicos de saneamento básico.

No que concerne a regulação a Lei estabelece a seguinte diretriz (BRASIL, 2009: Art. 23o.):
o

§ 1 A regulação de serviços públicos de saneamento básico poderá ser delegada pelos
titulares a qualquer entidade reguladora constituída dentro dos limites do respectivo
Estado, explicitando, no ato de delegação da regulação, a forma de atuação e a abrangência
das atividades a serem desempenhadas pelas partes envolvidas.

Com relação ao controle social, reconhecido na lei como princípio fundamental (BRASIL,
2009: Art. 2o.), e definido como um conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem
à sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos de
formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos
de saneamento básico (BRASIL, 2009: Art. 3o.), o Art. 9 o. prescreve que o município deverá:
o

V - estabelecer mecanismos de controle social, nos termos do inciso IV do caput do art. 3
desta Lei;

4.3.1. Principais aspectos quanto ao saneamento básico
As principais deliberações da Lei 11.445 que deverão merecer destaque especial no PMSB
são as seguintes:
a) Elaboração de regulamento para a prestação dos serviços de abastecimento de água,
esgotamento sanitário e de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, com base no
inciso IV do Art. 9 o. da citada Lei.
b) Promover a regulação dos serviços de saneamento básico, por meio de entidade própria
ou por delegação a entidade reguladora já instituída, com base no art.23 da citada Lei.
c) Instituir mecanismo de controle social com base nos artigos. 2o, 3o e 9o da referida Lei.
4.4. Lei 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos
A Lei 12.305/2010 que instituiu a política nacional de resíduos sólidos estabelece a
obrigatoriedade da elaboração do Plano Municipal de gerenciamento Integrado de Resíduos
Sólidos, com base nos seguintes artigos (BRASIL, 2010).
Art. 14. São planos de resíduos sólidos:
V - os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos;
Art. 18. A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, nos
termos previstos por esta Lei, é condição para o Distrito Federal e os Municípios terem
acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e
serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem
beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento
para tal finalidade.

No que permeia o PMSB destacamos a relação da educação ambiental como instrumento
da política nacional de resíduos sólidos (BRASIL, 2010: Art. 8) e a instituição de programas
(BRASIL, 2010: Art. 19):
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X - programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a
reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos;

4.4.1. Principais aspectos quanto ao saneamento básico
As principais deliberações da Lei 12.305 que deverão merecer destaque especial no PMSB
são as seguintes:
a) Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
b) O Município dispõe da Lei no. 1.848/2010 que institui a Política Municipal de Educação
Ambiental na Rede Municipal de Ensino de Iracemápolis e dá outras providências.
4.5. Plano diretor de combate a perdas em Iracemápolis - SP
O Plano Diretor Combate a Perdas foi elaborado pela empresa STS Engenharia Ltda., por
meio do contrato 180/2009, celebrado com a Prefeitura Municipal de Iracemápolis. O Plano
Diretor diagnosticou os problemas e propôs soluções a fim de reduzir e controlar o índice de
perdas. As principais deliberações contidas no Plano Diretor de Combate a Perdas que
merecem destaque no PMSB são as seguintes:
4.5.1. Elevatória de água bruta – EEAB – 02 Plano
Elaborar projeto de dimensionamento correto dos conjuntos motobomba para adequação
das vazões compatíveis com o diâmetro dessa adutora.
4.5.2. Sistema de macromedição
Implantação do sistema de macromedição no sistema de distribuição de água,
abastecimento, com a instalação de 10 medidores eletromagnéticos de inserção conforme
Plano de Controle de Perdas.
4.5.3. Sistema de micromedição – substituição de hidrômetros
O Plano prevê a substituição de 2.229 hidrômetros, sendo 65 quebrados, 101 embaçados,
154 parados, 9 sem hidrômetros e 1900 acima de 10 anos de uso.
4.5.4. Sistema de distribuição de água – substituição de redes
O Plano prevê a substituição de 13.600 metros de rede de distribuição de água e a troca de
aproximadamente 1.000 ramais domiciliares de água.
4.5.5. Sistema de distribuição de água – construção de reservatório
Conforme previsto no estudo de setorização, o Plano prevê a construção de um reservatório
de água com capacidade de 500 m3, no Setor Morro Azul.
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4.5.6. Melhorias na Represa Municipal
O Plano prevê a execução de pequenas obras de urbanização, reflorestamento da Mata
Ciliar no entorno da represa, pequenas obras no vertedouro da barragem

e

desassoreamento da represa.
4.5.7. Projeto de Educação Ambiental
O Plano prevê a elaborar um projeto de educação ambiental para conscientização do uso
racional dos recursos hídricos.
4.6. Plano da bacia hidrográfica dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.
O município de Iracemápolis está integrado ao Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí. As diretrizes aqui contidas pertencem ao Plano da Bacia
Hidrográfica 2010/2020 (AGENCIA PCJ, 2010). O plano de bacia é o relatório de
planejamento definido pela legislação, que orienta a gestão de uma bacia hidrográfica, no
uso, recuperação, proteção e conservação dos recursos hídricos. No que diz respeito,
especificamente a Iracemápolis, o Plano da Bacia Hidrográfica 2010/2020, estabeleceu as
seguintes metas
4.6.1. Redução e controle de perdas
O Plano prevê investimentos de R$ 2.453.11,45 até 2014 e de R$ 5.543.935,35 para 2020,
visando, no caso específico de Iracemápolis, o atendimento das seguintes metas de perdas
finais:
- 2012: 32%
- 2020: 24%
4.6.2. Tratamento de esgoto
O Plano prevê o atingimento das seguintes metas para o índice de tratamento:
- 2014: 86%
- 2020: 95%
Com relação a eficiência em remoção de DBO, as metas são as seguintes:
- 2014: 80%
- 2020: 85%
Iracemápolis já atingiu a meta de tratamento prevista para o ano 2020. Com relação a
eficiência na remoção de DBO, é necessário implantar o monitoramento da estação de
tratamento para avaliar sua eficiência na remoção de carga orgânica.
4.6.3. Resíduos sólidos
O Plano prevê a elaboração dos seguintes documentos até 2014:
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- Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos
- Projeto de Educação Ambiental
4.6.4. Drenagem Urbana
No que diz respeito ao controle da inundação urbana, o Plano prevê até 2014:
- Elaboração do Plano Municipal de Macrodrenagem.
4.6.5. Principais aspectos quanto ao saneamento básico
As principais diretrizes contidas no Plano da bacia Hidrográfica que merecem destaque no
PMSB são as seguintes:
a) Redução do índice de perdas para 25% até 2020.
b) Implantação de normas para monitoramento as estação de tratamento de esgoto.
c) Elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos.
d) Implantação de Programa de Educação Ambiental voltado para as questões dos resíduos
sólidos.
e) Elaboração do Plano Municipal de Macrodrenagem.
4.7. Projeto Ambiental Estratégico Município Verdeazul
Programa de política ambiental do Governo do Estado de São Paulo, no qual estado e
municípios compartilham responsabilidades visando aumentar os níveis de eficiência da
administração pública no controle da qualidade ambiental, através da descentralização da
agenda ambiental, estimulando a participação do poder público local e da população, a fim
de favorecer o desenvolvimento sustentável da economia paulista e o comprometimento da
sociedade com os valores ambientais (SÃO PAULO, 2007). A adesão dos municípios
paulistas ao programa implica no comprometimento do município com a gestão ambiental
compartilhada, consubstanciada em dez diretivas. Dessas, destacamos aquelas com
implicações diretas ou transversais com o saneamento básico:
4.7.1. Diretiva 1 - Esgoto Tratado
Implantar e manter, por meio de sistema próprio ou de concessão, a coleta, o afastamento,
o tratamento e a disposição adequada de esgotos domésticos, buscando a eficiência do
sistema, de modo a proteger os recursos hídricos do lançamento dessas cargas orgânicas,
visando à melhoria da qualidade das águas no Estado de São Paulo.
- Critério de avaliação: aplicação do Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da
População Urbana de Município - ICTEM, a ser calculado e informado pela Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB.

127

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
IRACEMÁPOLIS – SP
_______________________________________________________________________
4.7.2. Diretiva 2 – Resíduos Sólidos
Estabelecer a gestão dos resíduos sólidos, conforme as políticas nacional e estadual,
vedada qualquer forma de deposição de lixo a céu aberto, promovendo, quando for o caso,
a recuperação, a remediação ou a revitalização de áreas degradadas ou de áreas
contaminadas.
- Critério de avaliação: Aplicação do Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos (IQR),
calculado e informado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB;
4.7.3. Diretiva 3 - Recuperação de Mata Ciliar (MC)
Promover ações de recuperação de matas ciliares, identificando, delimitando e demarcando
as áreas prioritárias de atuação, com ênfase na proteção das principais nascentes
formadoras de mananciais de captação d’água para abastecimento público, com apoio dos
agricultores locais, contribuindo com as metas estabelecidas pela Secretaria de Estado do
Meio Ambiente - SMA.
- Critério de avaliação: Existência de programas, realizados ou em andamento, sob
responsabilidade da Prefeitura ou em parceria, que contemplem a preservação,
conservação e/ou recuperação de áreas ciliares, degradadas ou não, em áreas rurais ou
urbanas; revitalização de córregos urbanos; revitalização das áreas marginais aos corpos
d’água destinada a garantir a permeabilidade do solo e a proteção do recurso hídrico,
podendo também ser destinada ao lazer da população; proporcionalidade à área de
cobertura vegetal natural, tomando como referência 20% da área total do Município.
4.7.4. Diretiva 5 - Educação Ambiental
Estabelecer programa de educação ambiental para a rede pública de ensino municipal,
promovendo também a informação e a conscientização da população a respeito do reflexo
das questões ambientais na qualidade de vida.
- Critério de avaliação: Instituir, por lei municipal, a educação ambiental de forma transversal
nas pré-escolas e nas escolas públicas municipais; instituir, por lei municipal, calendário de
datas comemorativas associadas aos temas ambientais;
4.7.5. Diretiva 7 - Uso da Água
Estimular o combate ao desperdício de água, garantir a proteção das fontes de
abastecimento público, integrando-se às políticas de gestão de recursos hídricos.
- Critério de avaliação: Existência de lei municipal voltada à proteção dos mananciais
destinados ao abastecimento público; ações que demonstrem a proteção dos mananciais,
tais como: delimitação do perímetro de nascentes, de mananciais superficiais de proteção
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dos poços, zoneamento do uso dos solos, revitalização de bacias e renaturalização de
trechos urbanos de rios.
4.7.6. Situação do município de Iracemápolis
O município ainda não recebeu a certificação “Município Verdeazul”. Segundo consulta no
site

do

Projeto

Município

Verdeazul,

http://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/municipioverde/relatorio_2011/mostrarboletim.asp,

em

2011 o IAA – Índice de Avaliação Ambiental de Iracemápolis obteve nota final igual a 20,72,
sendo 80 o mínimo para obtenção da certificação. Nas ações diretamente relacionadas ao
saneamento básico, o município apresenta boa pontuação nas diretivas, esgoto tratado, lixo
mínimo e uso da água.
 Diretiva 1 - Esgoto Tratado
- Indicador de atendimento: O município recebeu pontuação máxima no critério ICTEM;
- Ações pró-ativas: O município recebeu pontuação zero no critério automonitoramento da
ETE
 Diretiva 2 – Resíduos Sólidos
- Indicador de atendimento: O município recebeu nota 8,7 no critério IQR, mas não pontuou
nos quesitos gestão, relacionado a programas e ações de coleta seletiva, plano de resíduos
da construção civil e plano de gestão de resíduos sólidos.
- Ações pró-ativas: O município recebeu pontuação zero nos quesitos automonitoramento do
aterro e consumo sustentável.
 Diretiva 3 - Recuperação de Mata Ciliar (MC)
- Indicador de atendimento: O município recebeu nota 5,63 no critério cobertura vegetal,
mas não pontuou nos quesitos relacionados ao programa de recuperação de matas
ciliares.
- Ações pró ativas: O município recebeu pontuação zero nos quesitos programa de
proteção/recuperação de nascentes, nascente municipal modelo e participação de
programas e ações na bacia hidrográfica.
 Diretiva 5 - Educação Ambiental
- Indicador de atendimento: O município não pontuou em todos os quesitos: lei de
transversalidade/regulamentação; diretrizes pedagógicas; programa de educação ambiental;
descrição e comprovação de ações; centro/espaço de educação ambiental e solicitação do
prefeito ao presidente do conselho.
- Ações pró ativas: O município recebeu pontuação zero nos quesitos capacitação de
dirigentes e professores e ações de educação ambiental intermunicipal e regional.
 Diretiva 7 - Uso da Água
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- Indicador de atendimento: O município não pontuou em todos os quesitos: lei de proteção
dos mananciais; decreto de regulamentação; ações de proteção dos mananciais;
identificação de grandes usuários; diagnóstico de perdas no sistema de abastecimento de
água.
- Ações pró ativas: O município recebeu pontuação zero no quesito ações que promovam o
uso racional da água.
4.7.7. Principais aspectos quanto ao saneamento básico
As principais diretrizes contidas no Plano da bacia Hidrográfica que merecem destaque no
PMSB são as seguintes:
a) Implantação de procedimentos para monitoramento da estação de tratamento de esgoto.
b) Implantação de procedimentos para monitoramento do aterro sanitário.
c) Elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos.
d) Elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos da
Construção Civil.
e) Instituição de Programa de proteção de nascentes e recuperação de matas ciliares.
f) Instituição de Programa de Educação Ambiental.
g) Aprovação de lei de proteção dos mananciais e seu respectivo decreto de
regulamentação.
4.8. Resumo das ações
A compatibilização das ações do Plano Municipal de Saneamento Básico com outros planos
setoriais e dispositivos legais consistirá da organização de instrumentos legais/institucionais,
normativos, administrativos e técnicos, com vistas à intersetorialidade. Para realização da
compatibilização será feita uma sistematização as ações derivadas da Lei Orgânica
Municipal, da Lei 11.445/2007 – Política Nacional de Saneamento Básico, da Lei
12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, do Plano Diretor de Combate a
Perdas, do Plano da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí e do Projeto
Ambiental Município Verde Azul, com as ações decorrentes desse Plano Municipal de
constantes nos Volumes Diagnóstico da Situação – Parte 2 e Relatório de Cenários
Prospectivos e Concepção de Alternativas. A seguir é apresentado o resumo das ações por
instrumento técnico ou legal de origem.
4.8.1. Ações derivadas da Lei Orgânica Municipal
a) O artigo 103 sinaliza a integração dos serviços de abastecimento de água, esgotamento
sanitário em uma Autarquia Municipal, que poderia responder também pela prestação dos
serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Essa autarquia poderia receber a
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denominação de SESAB – SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE
IRACEMÁPOLIS. A efetivação da nova autarquia se dará através de Lei de criação do
SESAB, a ser aprovada pela Câmara Municipal. O ANEXO I apresenta projeto de lei que
estabelece a Política Municipal de Saneamento Básico, cria o SESAB – Serviço Municipal
de Saneamento Básico de Iracemápolis e o Conselho Municipal de Saneamento.
b) Considerando o artigo 11º. Recomenda-se elaborar normas técnicas para disciplinar a
aprovação de projetos de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de
microdrenagem, em loteamentos urbanos, conforme minuta apresentada no ANEXO II.
4.8.2. Ações derivadas da Lei 11.445/2007 – Política Nacional de saneamento Básico.
a) De acordo com o inciso IV do art.9º regulamentar, por meio de decreto, a prestação dos
serviços de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos, conforme minutas apresentadas nos ANEXOS III e IV.
b) Criar instancia de controle social, com base nos art. 2º, 3º 9º da referida Lei. O ANEXO I
apresenta projeto de lei estabelecendo a Política Municipal de Saneamento Básico e a
criação do Conselho Municipal de Saneamento.
4.8.3. Ações derivadas da Lei 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos.
a) Elaborar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos
(PMGIRSU), visando programas de coleta seletiva e de conscientização da população,
conforme termo de referência para contratação de estudo, apresentado no ANEXO V.
Além desse são apresentados termos de referencia para elaboração do Plano de
Gerenciamento Integrado de Resíduos de Serviços de Saúde (ANEXO VI), Plano de
Gerenciamento Integrado de Resíduos da Construção Civil (ANEXO VII).
4.8.4. Ações derivadas do Plano Diretor de Combate a Perdas
a) Elaborar projeto de redimensionamento da elevatória de água bruta – EEAB-02.
b) Implantar dispositivos de macromedição em 10 pontos dos sistema de distribuição.
c) Implantar projeto de substituição de 2.229 hidrômetros quebrados, parados ou acima de
10 anos de uso.
d) Substituir 13.600 metros de redes de distribuição de água e aproximadamente 1.000
ramais domiciliares de água.
e) Construir reservatório com capacidade de 500 m3, no setor Morro Azul.
f) Executar obras de melhorias na Represa Municipal (urbanização, reflorestamento de mata
ciliar e desassoreamento da represa).
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g) Implantar programa de educação ambiental para conscientização do uso racional dos
recursos hídricos.
4.8.5. Ações derivadas do Plano da Bacia Hidrográfica do Piracicaba, Capivari e Jundiaí.
a) Reduzir o índice de perdas de água no sistema de distribuição para 25% até 2020.
b) Implantar normas e procedimentos para monitoramento da estação de tratamento de
esgoto, conforme minuta apresentada no ANEXO VIII.
c) Elaborar Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, conforme
minuta de termo de referência para contração, apresentada no ANEXO V.
d) Implantar programa de educação ambiental para conscientização das questões
relacionadas aos resíduos sólidos.
e) Elaborar Plano Municipal de Macrodrenagem.
4.8.6. Ações derivadas do Projeto Ambiental Município Verdeazul
a) Implantar normas e procedimentos para monitoramento da estação de tratamento de
esgoto, conforme minuta apresentada no ANEXO VIII.
b) Implantar normas e procedimentos para monitoramento do aterro sanitário, conforme
minuta apresentada no ANEXO IX.
c) Elaborar Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, conforme
minuta de termo de referência para contração, apresentada no ANEXO V.
d) Elaborar Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos da Construção Civil
(ANEXO VII).
e) Instituir Programa de Proteção de Nascentes e de Recuperação de Matas Ciliares.
f) Instituir Programa de Educação Ambiental com ênfase na proteção dos recursos hídricos.
g) Aprovar lei de proteção dos mananciais e seu respectivo decreto de regulamentação.
4.8.7. Ações derivadas do Plano Municipal de Saneamento Básico – Relatório Diagnóstico
da Situação – Parte 2.
4.8.7.1. Ações propostas para sistema de abastecimento de água
Conforme proposto nos itens: 2.3.3., 2.4.7., 2.6.3. e 2.7.8.
4.9. Ações derivadas do PMSB – Relatório de Cenários Prospectivos.
4.9.1. Gestão dos serviços de saneamento
a) Reorganizar administrativamente a gestão dos serviços de saneamento básico.
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b) Promover a regulação dos serviços de saneamento básico.
c) Estruturar Conselho Municipal de Saneamento Básico com representação intersetorial.
d) Planejamento das ações no curto, médio e longo prazos
e) Implantar política de capacitação de pessoal
4.9.2. Prestação dos serviços de abastecimento de água
a) Promover a educação sanitária e ambiental.
b) Manter programa contínuo de controle de perdas.
c) Promover programa de recuperação, proteção e conservação de mananciais.
d) Equipar laboratórios de controle de qualidade.
e) Promover programa de capacitação de pessoal
f) Implantar rotina de monitoramento dos mananciais.
g) Implantar sistemática de levantamento, organização e disponibilização de informações.
4.9.3. Prestação dos serviços de esgotamento sanitário
a) Promover o monitoramento dos cursos d’água receptores de esgoto.
b) Promover o controle operacional da estação de tratamento de esgoto
c) Equipar laboratórios de monitoramento
d) Promover programa de recuperação, proteção e conservação de mananciais.
e) Promover programa de capacitação de pessoal
f) Implantar sistemática de levantamento, organização e disponibilização de informações.
4.9.4. Prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
a) Promover a educação sanitária e ambiental
b) Realizar o controle operacional do aterro sanitário
c) Promover programa de capacitação de pessoal
d) Implantar sistemática de levantamento, organização e disponibilização de informações.
4.9.5. Prestação dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas
a) Promover a educação sanitária e ambiental
b) Promover programa de capacitação de pessoal
c) Implantar sistemática de levantamento, organização e disponibilização de informações.
4.10. Sistematização das ações de compatibilização
As Tabelas 66, 67, 68 e 69 apresentam a sistematização das ações por tipo de instrumento
de implementação.
4.10.1. Instrumentos institucional/legal
A Tabela 66 apresenta as ações de compatibilização de fins institucional/legal.
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Tabela 66. Ações de compatibilização – Institucional/legal
DISPOSITIVOS LEGAIS E PLANOS
SETORIAIS

ITEM

AÇÕES DE COMPATIBILIZAÇÃO

1

Aprovar lei que estabelece a Política
Municipal de Saneamento Básico cria o
SESAB – Serviço Municipal de
Saneamento Básico de Iracemápolis.

• Lei Orgânica Municipal
• Lei 11.445/2007
• PMSB - Rel. Diagnóstico da Situação
• PMSB – Rel. Cenários Prospectivos

Anexo I

Aprovar lei estabelecendo a Política
Municipal de Saneamento Básico.
Aprovar Lei Reestruturar
administrativamente a prestação dos
serviços de drenagem e manejo de
águas pluviais urbanas.
Instituir Regulamento para a prestação
dos serviço de água.

• Lei 11.445/2007
• PMSB – Rel. Cenários Prospectivos

Anexo I

• PMSB- Rel. Diagnóstico da Situação

Anexo VIII

• PMSB- Rel. Diagnóstico da Situação

Anexo II

2

3

4

REFERÊNCIA

5

Instituir Regulamento para a prestação
dos serviço de limpeza urbana e manejo
dos resíduos sólidos.

• PMSB- Rel. Diagnóstico da Situação

Anexo III

6

Aprovar lei de proteção dos mananciais
e seu respectivo decreto de
regulamentação.

• Projeto Ambiental Munic. Verdeazul

Anexo XI

4.10.2. Instrumentos normativos
A Tabela 67 apresenta as ações de compatibilização para fins normativos.
Tabela 67. Ações de compatibilização – Normativo
ITEM

1

2

3

4

AÇÕES DE COMPATIBILIZAÇÃO
Implantar normas e procedimentos
para monitoramento da estação de
tratamento de esgoto.
Implantar normas e procedimentos
para monitoramento do aterro
sanitário.
Elaborar normas técnicas para
apresentação de projetos de
abastecimento de água de
esgotamento sanitário e de
microdrenagem urbana, para a
implantação de novos loteamentos.
Regulamentar, por meio de decreto, a
implantação de reservatórios de
retenção de águas pluviais em projetos
de edificações (excetuadas as
habitações individuais), em especial
indústrias com grandes áreas
edificadas, baseando-se nas
disposições da Lei Estadual 12.526, de
2 de janeiro de 2007.

DISPOSITIVOS LEGAIS E PLANOS
SETORIAIS

REFERÊNCIA

• Plano Bacia PCJ
• PMSB – Rel. Diagnóstico da Situação
• Projeto Ambiental Munic. Verdeazul

Anexo IX

• PMSB – Rel. Diagnóstico da Situação
• Projeto Ambiental Munic. Verdeazul

Anexo X

• PMSB – Relatório Diagnóstico da
Situação

Anexos IV e V

• PMSB – Relatório Diagnóstico da
Situação

Anexo VII

134

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
IRACEMÁPOLIS – SP
_______________________________________________________________________
5

Editar Normas para obrigatoriedade de
estabelecimento de taxas de áreas
permeáveis em todos tipos de edificação sejam elas individuais ou coletivas.

• PMSB – Relatório Diagnóstico da
Situação

Anexo VII

4.1.3. Instrumentos de planejamento
A Tabela 68 apresenta as ações de compatibilização para fins de planejamento.
Tabela 68. Ações de compatibilização – Planejamento
DISPOSITIVOS LEGAIS E PLANOS
SETORIAIS

ITEM

AÇÕES DE COMPATIBILIZAÇÃO

REFERÊNCIA

1

Elaborar o Plano Municipal de
Gerenciamento Integrado de Resíduos
Sólidos Urbanos.

• Lei 12.305/2010.
• Plano Bacia PCJ.
• Projeto Ambiental Munic. Verdeazul
• PMSB – Relatório Diagnóstico da
Situação

Anexo VI

2

Elaborar o Plano Municipal de
Gerenciamento Integrado de Resíduos
de Serviços de Saúde.

• Lei 12.305/2010.

Anexo VI

3

Elaborar o Plano Municipal de
Gerenciamento Integrado de Resíduos
da Construção Civil.

• Projeto Ambiental Munic. Verdeazul

Anexo VI

4

Elaborar Plano Municipal de
Macrodrenagem.

• Plano Bacia PCJ.
• PMSB – Relatório Diagnóstico da
Situação

5

Elaborar Plano Diretor de
Abastecimento de Água, conforme
proposição do Plano de Controle de
Perdas (STS, 2011).

• Plano de Controle de Perdas

4.1.4. Instrumentos técnicos/operacionais
A Tabela 69 apresenta as ações de compatibilização para fins técnicos e operacionais.
Tabela 69. Ações de compatibilização – Técnico/operacional
ITEM

1

2

3

4

5

AÇÕES DE COMPATIBILIZAÇÃO
Elaborar projeto de
redimensionamento da elevatória de
água bruta – EEAB-02.
Elaborar projeto e executar as obras
de otimização da elevatória de água
bruta EEAB-01, com a substituição da
adutora e dos conjuntos elevatórios.
Implantar dispositivos de
macromedição em 10 pontos do
sistema de distribuição.
Implantar projeto de substituição de
2.229 hidrômetros quebrados, parados
ou acima de 10 anos de uso.
Substituir 13.600 metros de redes de
distribuição de água e
aproximadamente 1.000 ramais
domiciliares de água.

DISPOSITIVOS LEGAIS E PLANOS
SETORIAIS
• Plano Diretor de Combate a Perdas.
• PMSB – Rel. Diagnóstico da Situação

• PMSB – Rel. Diagnóstico da Situação

• Plano Diretor de Combate a Perdas.

• Plano Diretor de Combate a Perdas.

• Plano Diretor de Combate a Perdas.
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6

Construir reservatório com capacidade
3
de 500 m , no setor Morro Azul.

• Plano Diretor de Combate a Perdas.
• PMSB – Rel. Diagnóstico da Situação

7

Executar obras de urbanização,
reflorestamento de mata ciliar,
pequenas melhorias na barragem do
vertedouro e desassoreamento da
Represa Municipal, conforme
proposição do Plano de Controle de
Perdas (STS, 2011).

• Plano Diretor de Combate a Perdas
• PMSB – Rel. Diagnóstico da Situação

Continua
Tabela 69. Ações de compatibilização – Técnico/operacional (continuação)
ITEM

8

9

10

11

12

13

14

15

AÇÕES DE COMPATIBILIZAÇÃO
Reduzir o índice de perdas de água no
sistema de distribuição para 25% até
2020.
Reformar o prédio da casa de química
e dos laboratórios da ETA-01, com
ênfase no layout do laboratório físicoquímico e na implantação do
laboratório bacteriológico.
Equipar os laboratório físico-químico e
bacteriológico com a aquisição de
equipamentos de controle de
qualidade da água.
Substituir a utilização do clorogás pelo
hipoclorito de cálcio, a fim de melhorar
as condições de segurança.
Elaborar projeto de uma unidade de
tratamento
de
resíduos
para
disposição final dos resíduos sólidos
gerados nas operações de lavagem
dos filtros e dos decantadores das
duas estações de tratamento de água.
Executar as obras de construção da
unidade de tratamento de resíduos –
UTR das estações ETA.
Montar Central de Automação e
Telemetria na ETA-01, conforme
proposição do Plano de Controle de
Perdas (STS, 2011).
Elaboração de cadastro
pormenorizado do sistema coletor de
esgoto, com localização dos poços de
visita e suas profundidades, incluindo
levantamento topográfico.

DISPOSITIVOS LEGAIS E PLANOS
SETORIAIS
• Plano Bacia PCJ

• PMSB – Rel. Diagnóstico da Situação

• PMSB – Rel. Diagnóstico da Situação
• PMSB – Relatório Cenários
Prospectivos
• PMSB – Rel. Diagnóstico da Situação

• PMSB – Rel. Diagnóstico da Situação

• PMSB – Rel. Diagnóstico da Situação

• Plano Diretor de Combate a Perdas

• PMSB – Rel. Diagnóstico da Situação

16

Ampliação do interceptor/emissário.

• PMSB – Rel. Diagnóstico da Situação

17

Elaboração de cadastro de todas as
elevatórias contemplando as seguintes
informações: bacia contribuinte,
dimensões do poço de sucção, cotas
da elevatória e do PV receptor,
características dos conjuntos
elevatórios e características da adutora
de recalque.

• PMSB – Rel. Diagnóstico da Situação

18

Instalação de totalizadores de tempo
(horímetro) para monitorar a operação
dos conjuntos elevatórios instalados
nas 6 elevatórias.

• PMSB – Rel. Diagnóstico da Situação
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19

20

Elaborar e executar projeto de
recuperação e urbanização da área da
estação de tratamento de esgoto, com
limpeza, recuperação das vias e
cercamento da área.
Elaborar projeto de ampliação da lagoa
anaeróbia, para atender a população
de fim de plano, para entrar em
operação por volta do ano de 2020 e
alterar o fluxo do esgoto na estação de
tratamento, colocando as duas lagoas
facultativas para operar em paralelo.

• PMSB – Rel. Diagnóstico da Situação

• PMSB – Rel. Diagnóstico da Situação

Continua
Tabela 69. Ações de compatibilização – Técnico/operacional (continuação)
ITEM

AÇÕES DE COMPATIBILIZAÇÃO

DISPOSITIVOS LEGAIS E PLANOS
SETORIAIS

21

Elaborar projeto para ampliação do
aterro atual, preferencialmente, junto
com a elaboração do Plano Municipal
de Gestão Integrada dos Resíduos
Sólidos .

• PMSB – Rel. Diagnóstico da Situação

22

Adquirir área para ampliação do aterro
sanitário.

• PMSB – Rel. Diagnóstico da Situação

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Adquirir e instalar balança para
pesagem dos resíduos, a fim de
monitorar sua geração e a operação
do aterro.
Elaborar cadastro da infraestrutura
existente, compreendendo as bocas de
lobo, poços de visita, caixas de
passagem, tubulações e galerias e
canais.
Equipar laboratório de monitoramento
da estação de tratamento de esgoto.
Implantar programa de educação
ambiental com ênfase no saneamento
básico.
Instituir Programa de Proteção de
Nascentes e de Recuperação de
Matas Ciliares.
Implantar política de capacitação de
pessoal para servidores dos serviços
de água, esgotamento sanitário e
limpeza urbana.
Implantar política de capacitação de
pessoal para servidores dos serviços
de drenagem.
Promover programa de recuperação,
proteção e conservação de
mananciais.
Implantar sistemática de levantamento,
organização e disponibilização de
informações.

• PMSB – Rel. Diagnóstico da Situação

• PMSB – Rel. Diagnóstico da Situação

• PMSB – Relatório Cenários
Prospectivos
• Plano Diretor de Combate a Perdas
• Plano Bacia PCJ
• Projeto Ambiental Munic. Verdeazul
• PMSB – Rel. Diagnóstico da Situação
• Projeto Ambiental Munic. Verdeazul.

• PMSB – Rel. Diagnóstico da Situação

• PMSB – Rel. Diagnóstico da Situação

• PMSB – Rel. Diagnóstico da Situação

• PMSB – Rel. Diagnóstico da Situação
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CAPÍTULO 5
RELATÓRIO DE OBJETIVOS E METAS
5.1. Introdução
Este Volume do Plano Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis apresenta o
Relatório de Objetivos e Metas – ROM, trazendo, como principais, os seguintes aspectos:
a) definição dos objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a universalização do
acesso, na conformidade das necessidades, aos serviços de saneamento básico;
b) apresentação das metas graduais e progressivas, compatibilizadas com os demais planos
setoriais, de expansão dos serviços, em conformidade com os serviços a serem prestados;
c) proposição de instrumentos para promover a compatibilização com o Plano Diretor,
considerando a Intersetorialidade.
Em síntese, este Relatório apresentará um plano de obras a serem executadas, para
garantir que a universalização do acesso se mantenha ao longo dos próximos 20 anos.
Apresentará ações específicas a serem programadas no curto, médio e longo prazo, para
execução de obras de melhorias e ampliações dos sistemas de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo
de águas pluviais urbanas.
Apresentará também, os instrumentos jurídicos e administrativos que foram julgados
necessários e imprescindíveis para compatibilizar a gestão dos serviços de saneamento
básico com a Lei Orgânica Municipal e com outros planos setoriais, bem como permitir que
os princípios essenciais do planejamento das políticas públicas, da regulação da prestação
dos serviços, da participação e controle social, da integralidade das ações e da articulação
intrainstitucional e intersetorial, possam ser devidamente implementados, como preconiza a
Lei Federal Nº. 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento
básico.
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O Plano Municipal de Saneamento Básico, ao estabelecer aspectos da política pública
municipal de saneamento básico que realça o planejamento como um dos princípios
fundamentais e, ao instituir metas, tais como as relacionadas à execução de ações de
saneamento, que se caracterizam por projetos e obras de engenharia, precisa definir os
prazos para implementação das políticas e para execução das ações, considerando o grau
de prioridade de cada intervenção, a fim de conciliar essas demandas com as
disponibilidades de desembolso de recursos financeiros.
Sendo assim, conforme se definiu no Volume I – Relatório de Sistema de Indicadores, o
Plano Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis considerará os seguintes prazos:
a) Curto prazo: 2013 a 2016;
b) Médio Prazo: de 2017 a 2020; e
c) Longo prazo: de 2021 a 2032.
5.2. Objetivos e metas do Plano
Os objetivos e metas que serão apresentados na sequencia deste relatório foram
identificadas e definidas nos Volumes II, III, IV desse Plano Municipal de Saneamento, com
as seguintes identificações: (a) Relatório de Diagnóstico da Situação, (b) Relatório de
Cenários Prospectivos e Concepção de Alternativas, (c) Relatório de Compatibilização de
Planos Setoriais.
No Relatório de Diagnóstico da situação foi elaborada, inicialmente, uma discrição dos
sistemas existentes de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos e de drenagem e manejo de resíduos sólidos urbanos,
à partir de levantamentos realizados in locu e consulta de documentação técnica, constituída
por planos e projetos. Em uma segunda etapa foi verificada a necessidade de realização de
obras de implantação e ampliação dos respectivos sistemas, bem como de rotinas
operacionais, a fim de adequá-los a população de fim de plano.
No Relatório de Compatibilização de Planos Setoriais foram levantadas todas as interfaces
presentes na Lei Orgânica Municipal, na Lei da Política Nacional de Saneamento Básico, na
Lei da Política Nacional de resíduos Sólidos, no Plano Diretor de Combate a Perdas, no
Projeto Ambiental Estratégico Município Verdeazul e no Plano da Bacia Hidrográfica do
Piracicaba, Capivari e Jundiaí, resultando em ações de compatibilização entre esses Planos
Setoriais e o Plano Municipal de Saneamento Básico
No Relatório de Cenários Prospectivos e Concepção de Alternativas, procurou-se
vislumbrar, a partir de fatos presentes, suficientemente conhecidos e consolidados, e de
variáveis cujas tendências ao longo do tempo puderam ser aferidas com alguma precisão,
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construir uma visão crítica do futuro, a fim de nortear as ações a serem desenvolvidas no
presente, sinalizando perspectivas de desenvolvimento e possibilitando agir, para
construção de futuros possíveis. Em resumo, os cenários foram construídos para
estabelecer condições, prever decisões e dar encaminhamento a objetivos e metas, que
permitam, no futuro, construir realidades desejáveis.
A seguir são apresentadas as ações propostas nos Relatórios enfocados, visando o
desenvolvimento da gestão e da prestação dos serviços de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo
de águas pluviais urbanas.
5.3. Ações propostas para compatibilização dos planos setoriais
As ações para compatibilização do Plano Municipal de Saneamento Básico com outros
planos setoriais e dispositivos legais consistem em instrumentos técnicos, administrativos e
legais, com vistas à intersetorialidade, derivados da análise dos seguintes dispositivos:
- Lei Orgânica Municipal.
- Lei 11.445/2007 – Instituiu a Política Nacional de Saneamento Básico.
- Lei 12.305/2010 – Instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
- Plano Diretor de Combate a Perdas.
- Plano da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.
- Projeto ambiental Município Verde Azul.
5.3.1. Sistematização das ações
No item anterior foram listadas as ações resultantes dos estudos realizados nos relatórios,
Diagnóstico da Situação, Cenários Prospectivos e Concepção de Alternativas e de
Compatibilização de Planos Setoriais. Nesse item essas ações foram sistematizadas
utilizando-se para tanto a seguinte estrutura:
- Programa.
- Subprograma.
- Responsável pela ação.
- Implantação.
- Custo.
- Financiamento.
Foram definidos cinco macro programas. No programa “Gestão dos Serviços de
Saneamento” foram relacionadas as ações voltadas para a institucionalização da gestão dos
serviços de saneamento, a elaboração de planos setoriais e a normatização de
procedimentos técnicos e operacionais, constituindo cada uma dessas linhas de trabalho um
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subprograma. Os outros quatro programas estão voltados para as quatro áreas do
saneamento básico: abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e
drenagem urbana. Cada um desses programas reúne apenas um subprograma, destinado
às ações de melhorias e ampliações dos respectivos sistemas.
A responsabilidade pela implementação das ações será do Gabinete do Prefeito no caso
das ações inseridas no Programa Gestão dos Serviços de Saneamento e da Coordenadoria
de Planejamento quando as ações se enquadrarem nos outros quatro programas.
Quanto ao período de implantação das ações, observado o que foi definido no Relatório de
Sistema de Indicadores, foram fixados os seguintes prazos:
- Curto prazo: 2013 a 2016 (4 anos).
- Médio Prazo: de 2017 a 2020 (4 anos).
- Longo prazo: de 2021 a 2032 (12 anos).
No que diz respeito ao custo de execução, as ações enquadradas no Programa Gestão dos
Serviços de Saneamento foram classificadas sem custos financeiros na implantação, exceto
as ações do Subprograma Elaboração de Planos Setoriais. Para os outros quatro
Programas, dirigidos para melhorias e ampliações dos sistemas de água, de esgoto, de
limpeza urbana e de drenagem urbana, foram feitas estimativas de custo para a execução
de cada ação, exceto para aquelas ações que existem projetos com as respectivas planilhas
orçamentárias, tendo sido considerado então, os orçamentos existentes.
Com relação a origem dos recursos

necessários para a execução das ações, foram

consideradas as seguintes fontes de financiamento:
a) Recursos próprios do tesouro municipal – serviços de limpeza urbana e de drenagem
urbana.
b) Recursos próprios tarifários – serviços de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário.
c) Financiamento não oneroso – FEHIDRO – Fundo Estadual de recursos Hídricos,
FUNASA – Fundação Nacional de Saúde, dentre outros.
d) Financiamento oneroso – Programas do Ministério das Cidades.
Considerando que não haverá cobrança para a prestação dos serviços de drenagem urbana
e que a cobrança pela prestação dos serviços de limpeza urbana, caso seja efetivada, num
primeiro momento, deverá cobrir apenas os custos operacionais, parte dos investimentos
realizados para essas duas áreas deverão ser financiados através de recursos próprios do
tesouro municipal.
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Para as áreas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, parte dos
investimentos será coberta com recursos tarifários. Considerando as receitas correntes e as
despesas correntes realizadas em 2011, conforme mostrado nas Tabelas 2.1 e 2.2 do
Relatório de Diagnóstico Situacional – Parte I, estima-se que ocorrerão superávits anuais da
ordem de R$ 1.000.000,00, que poderão concorrer para tais investimentos.
A Tabela 70 apresenta a sistematização das ações em conformidade com a estruturação
adotada.
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Tabela 70. Programas e Ações do Plano Municipal de Saneamento Básico
ITEM

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

AÇÃO

RESPONSÁVEL

IMPLANTAÇÃO

CUSTO (R$)

01

Gestão dos
Serviços de
Saneamento

Estruturação e
institucionalização da
gestão dos serviços de
saneamento

Aprovar lei instituindo a política e o
sistema municipal de saneamento
básico.

Gabinete do
Prefeito

Curto Prazo

Administrativos
na
implantação

02

Gestão dos
Serviços de
Saneamento

Estruturação e
institucionalização da
gestão dos serviços de
saneamento

Gabinete do
Prefeito

Curto Prazo

Administrativos
na
implantação

03

Gestão dos
Serviços de
Saneamento

Estruturação e
institucionalização da
gestão dos serviços de
saneamento

Gabinete do
Prefeito

Curto Prazo

Administrativos
na
implantação

04

Gestão dos
Serviços de
Saneamento

Estruturação e
institucionalização da
gestão dos serviços de
saneamento

Gabinete do
Prefeito

Curto Prazo

Administrativos
na
implantação

05

Gestão dos
Serviços de
Saneamento

Estruturação e
institucionalização da
gestão dos serviços de
saneamento básico

Aprovar lei de proteção dos mananciais e
seu
respectivo
decreto
de
regulamentação.

Gabinete do
Prefeito

Curto Prazo

Administrativos
na
implantação

Elaboração de Planos
Setoriais

Elaborar
o
Plano
Municipal
de
Gerenciamento Integrado de Resíduos
Sólidos Urbanos.

Gabinete do
Prefeito

Curto Prazo

90.000,00

Elaboração de Planos
Setoriais

Elaborar
plano
diretor
macrodrenagem urbana.

Gabinete do
Prefeito

Curto Prazo

150.000,00

06

07

Gestão dos
Serviços de
Saneamento
Gestão dos
Serviços de
Saneamento

Aprovar
Lei
que
reestrutura
administrativamente a prestação dos
serviços de drenagem e manejo de
águas pluviais urbanas, criando um
órgão específico no setor de obras e
serviços da Prefeitura.
Regulamentar a prestação dos serviços
de
abastecimento
de
água,
de
esgotamento sanitário e de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos
(Decreto).
Regulamentar, por meio de lei específica,
a cobrança de taxas ou tarifas pela
prestação dos serviços de coleta e
disposição de resíduos sólidos domiciliar,
comercial e público, a fim de cobrir, tanto
quanto possível as despesas com esses
serviços.
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Tabela 70. Progr am as e Ações do Plano Municipal de Saneam ento Básico (continuação).
ITEM

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

08

Gestão dos
Serviços de
Saneamento

Normatização de
Procedimentos Técnicos e
Operacionais

Gestão dos
Serviços de
Saneamento
Gestão dos
Serviços de
Saneamento
Gestão dos
Serviços de
Saneamento

Normatização de
Procedimentos Técnicos e
Operacionais
Normatização de
Procedimentos Técnicos e
Operacionais
Normatização de
Procedimentos Técnicos e
Operacionais

12

Gestão dos
Serviços de
Saneamento

Normatização de
Procedimentos Técnicos e
Operacionais

13

Gestão dos
Serviços de
Saneamento

Normatização de
Procedimentos Técnicos e
Operacionais

14

Gestão dos
Serviços de
Saneamento

Normatização de
Procedimentos Técnicos e
Operacionais

15

Abastecimento de
Água

Melhorias e Ampliações no
Sistema de Água

Abastecimento de
Água
Abastecimento de
Água

Melhorias e Ampliações no
Sistema de Água
Melhorias e Ampliações no
Sistema de Água

09

10

11

16
17

AÇÃO
Elaborar normas para apresentação de
projetos de abastecimento de água,
esgotamento sanitário e microdrenagem
em loteamentos
Implantar normas e procedimentos para
monitoramento da estação de tratamento
de esgoto.
Implantar normas e procedimentos para
monitoramento do aterro sanitário.
Implantar normas e procedimentos para
monitoramento da estação de tratamento
de água e mananciais.
Regulamentar, por meio de decreto, a
implantação de reservatórios de retenção
de águas pluviais em projetos de
edificações.
Editar norma para definir o padrão
urbanístico “taxa de permeabilidade”.
Implantar normas para levantamento,
organização e disponibilização de
informações sobre o saneamento básico
municipal.
Executar obras de melhorias na represa
Municipal (urbanização, reflorestamento
de mata ciliar e desassoreamento da
represa).
Executar obras de melhorias na
elevatória de água bruta EEAB-01
Executar obras de melhorias na
elevatória de água bruta EEAB-02
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RESPONSÁVEL

IMPLANTAÇÃO

CUSTO (R$)

Coordenadoria de
Planejamento

Curto Prazo

Administrativos
na
implantação

Coordenadoria de
Planejamento

Curto Prazo

Coordenadoria de
Planejamento

Curto Prazo

Coordenadoria de
Planejamento

Curto Prazo

Coordenadoria de
Planejamento

Curto Prazo

Administrativos
na
implantação

Coordenadoria de
Planejamento

Curto Prazo

Administrativos
na
implantação

Coordenadoria de
Planejamento

Curto Prazo

Administrativos
na
implantação

Coordenadoria de
Planejamento

Curto Prazo

630.000,00

Coordenadoria de
Planejamento

Curto Prazo

160.000,00

Coordenadoria de
Planejamento

Curto Prazo

290.000,00

Administrativos
na
implantação
Administrativos
na
implantação
Administrativos
na
implantação
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Tabela 70. Program as e Ações do Plano Municipal de Saneam ento Básico (continuação).
ITEM

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

AÇÃO

RESPONSÁVEL

IMPLANTAÇÃO

CUSTO (R$)

18

Abastecimento de
Água

Melhorias e Ampliações no
Sistema de Água

Reformar o prédio da casa de química da
ETA-01

Coordenadoria de
Planejamento

Curto Prazo

130.000,00

19

Abastecimento de
Água

Melhorias e Ampliações no
Sistema de Água

Equipar os laboratórios físico-químico e
bacteriológico.

Coordenadoria de
Planejamento

Curto Prazo

30.000,00

20

Abastecimento de
Água

Melhorias e Ampliações no
Sistema de Água

Substituir a utilização do clorogás por
hipoclorito de cálcio.

Coordenadoria de
Planejamento

Curto Prazo

30.000,00

21

Abastecimento de
Água

Melhorias e Ampliações no
Sistema de Água

Implantar Central de Automação e
telemetria.

Coordenadoria de
Planejamento

Curto Prazo

260.000,00

22

Abastecimento de
Água

Melhorias e Ampliações no
Sistema de Água

Coordenadoria de
Planejamento

Curto Prazo

230.000,00

23

Abastecimento de
Água

Melhorias e Ampliações no
Sistema de Água

Coordenadoria de
Planejamento

Curto Prazo

290.000,00

24

Abastecimento de
Água

Melhorias e Ampliações no
Sistema de Água

Coordenadoria de
Planejamento

Curto Prazo

800.000,00

25

Abastecimento de
Água

Melhorias e Ampliações no
Sistema de Água

Coordenadoria de
Planejamento

Longo Prazo

800.000,00

26

Abastecimento de
Água

Melhorias e Ampliações no
Sistema de Água

Coordenadoria de
Planejamento

Médio Prazo

600.000,00

27

Abastecimento de
Água

Melhorias e Ampliações no
Sistema de Água

Coordenadoria de
Planejamento

Médio Prazo

1.210.000,00

28

Esgotamento
Sanitário

Melhorias e Ampliações no
Sistema de Esgoto

Implantar macromedidores em 8 pontos
do sistema de distribuição de água
Substituir 2.229 hidrômetros quebrados,
parados ou com mais de 10 anos de
funcionamento.
Substituir 13.600 metros de redes de
distribuição de água e aproximadamente
1.000 ramais domiciliares de água – 1ª.
Etapa
Substituir 13.600 metros de redes de
distribuição de água e aproximadamente
1.000 ramais domiciliares de água – 2ª.
Etapa
Construir Reservatório de distribuição no
Setor Morro Azul
Executar obras de implantação da UTR –
unidade de tratamento de resíduos das
ETA-01 e ETA-02
Elaborar cadastro pormenorizado do
sistema coletor de esgoto

Coordenadoria de
Planejamento

Curto Prazo

30.000,00

29

Esgotamento
Sanitário

Melhorias e Ampliações no
Sistema de Esgoto

Urbanizar área da estação de tratamento
de esgoto

Coordenadoria de
Planejamento

Curto Prazo

170.000,00
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Tabela 70. Programas e Ações do Plano Municipal de Saneamento Básico (continuação).
ITEM

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

AÇÃO

RESPONSÁVEL

IMPLANTAÇÃO

CUSTO (R$)

30

Esgotamento
Sanitário

Melhorias e Ampliações no
Sistema de Esgoto

31

Esgotamento
Sanitário

Melhorias e Ampliações no
Sistema de Esgoto

Construir e equipar laboratório de
monitoramento da estação de tratamento
de esgoto
Executar obras de ampliação do coletor
tronco

Coordenadoria de
Planejamento

Curto Prazo

110.000,00

Coordenadoria de
Planejamento

Curto Prazo

2.800.000,00

32

Esgotamento
Sanitário

Melhorias e Ampliações no
Sistema de Esgoto

Executar obras de reforma e ampliação
das elevatórias de esgoto – 1ª. Etapa

Coordenadoria de
Planejamento

Curto Prazo

1.700.000,00

33

Esgotamento
Sanitário

Melhorias e Ampliações no
Sistema de Esgoto

Executar obras de reforma e ampliação
das elevatórias de esgoto – 2ª. Etapa

Coordenadoria de
Planejamento

Médio Prazo

1.800.000,00

34

Esgotamento
Sanitário

Melhorias e Ampliações no
Sistema de Esgoto

Executar obras de ampliação da estação
de tratamento de esgoto – 1ª Etapa

Coordenadoria de
Planejamento

Médio Prazo

7.600.000,00

35

Esgotamento
Sanitário

Longo Prazo

2.450.000,00

Limpeza Urbana

Curto Prazo

50.000,00

37

Limpeza Urbana

Executar obras de ampliação da estação
de tratamento de esgoto – 2ª. Etapa
Adquirir e instalar balança rodoviária no
aterro sanitário
Implantar área de expansão do aterro
sanitário

Coordenadoria de
Planejamento

36

Curto Prazo

500.000,00

38

Limpeza Urbana

Curto Prazo

500.000,00

39

Limpeza Urbana

Médio Prazo

500.000,00

40

Limpeza Urbana

Longo Prazo

500.000,00

41

Drenagem Urbana

42

Drenagem Urbana

Melhorias e Ampliações no
Sistema de Esgoto
Melhorias e Ampliações no
Sist. de Limpeza Urbana
Melhorias e Ampliações no
Sist. de Limpeza Urbana
Melhorias e Ampliações no
Sist. de Limpeza Urbana
Melhorias e Ampliações no
Sist. de Limpeza Urbana
Melhorias e Ampliações no
Sist. de Limpeza Urbana
Melhorias e Ampliações no
Sistema de Drenagem
Urbana
Melhorias e Ampliações no
Sistema de Drenagem
Urbana

Aquisição de equipamentos
Aquisição de equipamentos
Aquisição de equipamentos

Coordenadoria de
Planejamento
Coordenadoria de
Planejamento
Coordenadoria de
Planejamento
Coordenadoria de
Planejamento
Coordenadoria de
Planejamento

Elaborar cadastro da infraestrutura
existente

Coordenadoria de
Planejamento

Curto Prazo

100.000,00

Ampliar sistema de microdrenagem
urbana

Coordenadoria de
Planejamento

Curto Prazo

1.000.000,00
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5.4. Ações de curto, médio e longo prazo.
As Tabelas seguintes apresentam as ações por programa e por período de implantação.
5.4.1. Programa Gestão dos Serviços de Saneamento
No Programa Gestão dos Serviços de Saneamento, foram relacionadas 14 ações, todas
elas com execução no curto prazo. Com exceção das ações 6 e 7, que referem-se a
elaboração de planos setoriais, cujo custo é estimado em R$ 240.000,00, as demais não
apresentam custo financeiro para sua implementação, pois referem-se a instituição de leis,
regulamentos e normas. A Tabela 71 relaciona as ações enquadradas no referido programa.
Tabela 71. Programa Gestão dos Serviços de Saneamento
ITEM

SUBPROGRAMA

AÇÃO

CUSTO (R$)

01

Estruturação e
institucionalização da
gestão dos serviços de
saneamento

Aprovar lei instituindo a política e o
sistema municipal de saneamento
básico.

Administrativos
na
implantação

02

Estruturação e
institucionalização da
gestão dos serviços de
saneamento

03

Estruturação e
institucionalização da
gestão dos serviços de
saneamento

04

Estruturação e
institucionalização da
gestão dos serviços de
saneamento

05

Estruturação e
institucionalização da
gestão dos serviços de
saneamento

06

Elaboração de Planos
Setoriais

07

Elaboração de Planos
Setoriais

08

Normatização de
Procedimentos Técnicos e
Operacionais

Aprovar Lei que reestrutura
administrativamente a prestação
dos serviços de drenagem e
manejo de águas pluviais urbanas,
criando um órgão específico no
setor de obras e serviços da
Prefeitura.
Regulamentar a prestação dos
serviços de abastecimento de
água, de esgotamento sanitário e
de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos (Decreto).
Regulamentar, por meio de lei
específica, a cobrança de taxas ou
tarifas pela prestação dos serviços
de coleta e disposição de resíduos
sólidos domiciliar, comercial e
público, a fim de cobrir, tanto
quanto possível as despesas com
esses serviços.
Aprovar lei de proteção dos
mananciais e seu respectivo
decreto de regulamentação.
Elaborar o Plano Municipal de
Gerenciamento
Integrado
de
Resíduos Sólidos Urbanos.
Elaborar
plano
diretor
de
macrodrenagem urbana.
Elaborar normas para
apresentação de projetos de
sistemas de água, esgoto e
drenagem em novos loteamentos.

Cont inua
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Administrativos
na
implantação

Administrativos
na
implantação

Administrativos
na
implantação

Administrativos
na
implantação
90.000,00
150.000,00
Administrativos
na
implantação
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Tabela 71. Programa Gestão dos Serviços de Saneamento
Ações de Curto Prazo (continuação).
ITEM

SUBPROGRAMA

AÇÃO

CUSTO (R$)

09

Normatização de
Procedimentos Técnicos e
Operacionais

Implantar normas e procedimentos
para monitoramento da estação de
tratamento de esgoto.

Administrativos
na
implantação

10

Normatização de
Procedimentos Técnicos e
Operacionais

Implantar normas e procedimentos
para monitoramento do aterro
sanitário.

Administrativos
na
implantação

11

Normatização de
Procedimentos Técnicos e
Operacionais

Implantar normas e procedimentos
para monitoramento da estação de
tratamento de água e mananciais.

Administrativos
na
implantação

12

Normatização de
Procedimentos Técnicos e
Operacionais

Regulamentar, por meio de
decreto, a implantação de
reservatórios de retenção de
águas pluviais em projetos de
edificações.

Administrativos
na
implantação

13

Normatização de
Procedimentos Técnicos e
Operacionais

Editar norma para definir o padrão
urbanístico “taxa de
permeabilidade”.

Administrativos
na
implantação

14

Normatização de
Procedimentos Técnicos e
Operacionais

Implantar normas para
levantamento, organização e
disponibilização de informações
sobre o saneamento básico
municipal.

Administrativos
na
implantação

TOTAL

240.000,00

5.4.2. Programa Abastecimento de Água
No Programa Abastecimento de Água, foram relacionadas 13 ações, sendo 9 de curto
prazo, 3 de médio prazo e apenas 1 de longo prazo. Todas as ações estão relacionadas a
execução de obras de melhorias e ampliações do sistema de abastecimento de água,
destacando-se as ações decorrentes do programa de controle de perdas.
O Custo total da execução dessas ações é de R$ 5.460.000,00, sendo previstos
desembolsos de R$ 2.050.000,00 em curto prazo, R$ 2.610.000,00 em médio prazo e R$
800.000,00 em longo prazo.
As Tabelas 72, 73 e 74 relacionam as ações selecionadas para o Programa Abastecimento
de Água, com implementação, respectivamente, em curto, médio e longo prazo.

149

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
IRACEMÁPOLIS – SP
___________________________________________________________________
Tabela 72. Programa Abastecimento de Água - Ações de Curto Prazo.
ITEM

SUBPROGRAMA

15

Melhorias e Ampliações no
Sistema de Água

16
17
18
19
20
21

AÇÃO

Melhorias e Ampliações no
Sistema de Água
Melhorias e Ampliações no
Sistema de Água
Melhorias e Ampliações no
Sistema de Água
Melhorias e Ampliações no
Sistema de Água
Melhorias e Ampliações no
Sistema de Água
Melhorias e Ampliações no
Sistema de Água

22

Melhorias e Ampliações no
Sistema de Água

23

Melhorias e Ampliações no
Sistema de Água

Executar obras de melhorias na
represa Municipal (urbanização,
reflorestamento de mata ciliar e
desassoreamento da represa).
Executar obras de melhorias na
elevatória de água bruta EEAB-01
Executar obras de melhorias na
elevatória de água bruta EEAB-02
Reformar o prédio da casa de
química da ETA-01
Equipar os laboratórios físicoquímico e bacteriológico.
Substituir a utilização do clorogás
por hipoclorito de cálcio.
Implantar Central de Automação e
telemetria.
Implantar macromedidores em 8
pontos do sistema de distribuição
de água
Substituir 2.229 hidrômetros
quebrados, parados ou com mais
de 10 anos de funcionamento.

TOTAL

CUSTO (R$)

630.000,00

160.000,00
290.000,00
130.000,00
30.000,00
30.000,00
260.000,00
230.000,00

290.000,00
2.050.000,00

Tabela 73. Programa Abastecimento de Água - Ações de Médio Prazo.
ITEM

SUBPROGRAMA

AÇÃO

24

Melhorias e Ampliações no
Sistema de Água

26

Melhorias e Ampliações no
Sistema de Água

27

Melhorias e Ampliações no
Sistema de Água

Substituir 13.600 metros de redes
de distribuição de água e
aproximadamente 1.000 ramais
domiciliares de água – 1ª. Etapa
Construir Reservatório de
distribuição no Setor Morro Azul
Executar obras de implantação da
UTR – unidade de tratamento de
resíduos das
ETA-01 e
ETA-02

TOTAL

CUSTO (R$)

800.000,00

600.000,00

1.210.000,00

2.610.000,00

Tabela 74. Programa Abastecimento de Água - Ações de Longo Prazo.
ITEM

SUBPROGRAMA

AÇÃO

CUSTO (R$)

25

Melhorias e Ampliações no
Sistema de Água

Substituir 13.600 metros de redes
de distribuição de água e
aproximadamente 1.000 ramais
domiciliares de água – 2ª. Etapa

800.000,00

TOTAL

800.000,00
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5.4.3. Programa Esgotamento Sanitário
No Programa Esgotamento Sanitário, foram relacionadas 8 ações, sendo 5 de curto prazo, 2
de médio prazo e apenas 1 de longo prazo. Todas as ações estão relacionadas a execução
de obras de melhorias e ampliações do sistema de esgotamento sanitário.
O Custo total da execução dessas ações é de R$ 16.660.000,00, sendo previstos
desembolsos de R$ 4.810.000,00 em curto prazo, R$ 9.400.000,00 em médio prazo e R$
2.450.000,00 em longo prazo.
As Tabelas 75, 76 e 77 relacionam as ações selecionadas para o Programa Esgotamento
sanitárias, com implementação, respectivamente, em curto, médio e longo, prazos.
Tabela 75. Programa Esgotamento Sanitário - Ações de Curto Prazo.
ITEM
28
29

SUBPROGRAMA

AÇÃO

Melhorias e Ampliações no
Sistema de Esgoto
Melhorias e Ampliações no
Sistema de Esgoto

Elaborar cadastro pormenorizado
do sistema coletor de esgoto
Urbanizar área da estação de
tratamento de esgoto
Construir e equipar laboratório de
monitoramento da estação de
tratamento de esgoto
Executar obras de ampliação do
coletor tronco de esgoto
Executar obras de reforma e
ampliação das elevatórias de
esgoto – 1ª. Etapa

30

Melhorias e Ampliações no
Sistema de Esgoto

31

Melhorias e Ampliações no
Sistema de Esgoto

32

Melhorias e Ampliações no
Sistema de Esgoto

TOTAL

CUSTO (R$)
30.000,00
170.000,00
110.000,00
2.800.000,00
1.700.000,00
4.810.000,00

Tabela 76. Programa Esgotamento Sanitário - Ações de Médio Prazo.
ITEM

SUBPROGRAMA

AÇÃO

33

Melhorias e Ampliações no
Sistema de Esgoto

34

Melhorias e Ampliações no
Sistema de Esgoto

Executar obras de reforma e
ampliação das elevatórias de
esgoto – 2ª. Etapa
Executar obras de ampliação da
estação de tratamento de esgoto –
1ª Etapa

TOTAL

CUSTO (R$)
1.800.000,00

7.600.000,00
9.400.000,00

Tabela 77. Programa Esgotamento Sanitário - Ações de Longo Prazo.
ITEM

SUBPROGRAMA

AÇÃO

CUSTO (R$)

35

Melhorias e Ampliações no
Sistema de Esgoto

Executar obras de ampliação da
estação de tratamento de esgoto –
2ª. Etapa

2.450.000,00

TOTAL

2.450.000,00
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5.4.4. Programa Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos
No Programa Limpeza Urbana, foram relacionadas apenas 5 ações, listadas para serem
executadas no curto prazo, totalizando investimentos da ordem de R$ 2.000.000,00 para
melhorias e ampliações no sistema de limpeza urbana.
Lembramos que no Programa Gestão dos Serviços de Saneamento foi contemplada uma
ação para elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de resíduos Sólidos
Urbanos - PMGIRSU, com custo estimado em R$ 90.000,00. A partir da elaboração do
PMGIRSU novos investimentos, resultantes da elaboração do plano, deverão ser
incorporados a este plano, levando em conta que o mesmo deverá ser revisto de quatro em
quatro anos. Além dessa, três outras ações estão diretamente relacionadas a limpeza
urbana, mais especificamente a institucionalização do setor.
A Tabela 78, 79 e 80 relaciona as ações selecionadas para o Programa Limpeza Urbanas,
com implementação no curto, médio e longo, prazos.
Tabela 78. Programa Limpeza Urbana - Ações de Curto Prazo.
ITEM
36

37

38

SUBPROGRAMA
Melhorias e Ampliações no
Sistema de Limpeza
Urbana
Melhorias e Ampliações no
Sistema de Limpeza
Urbana
Melhorias e Ampliações no
Sistema de Limpeza
Urbana

AÇÃO

CUSTO (R$)

Adquirir e instalar balança
rodoviária no aterro sanitário

50.000,00

Implantar área de expansão do
aterro sanitário

500.000,00

Aquisição de equipamentos

500.000,00

TOTAL

1.050.000,00

Tabela 79. Programa Limpeza Urbana - Ações de Médio Prazo
ITEM

SUBPROGRAMA

AÇÃO

CUSTO (R$)

39

Melhorias e Ampliações no
Sistema de Limpeza
Urbana

Aquisição de equipamentos

500.000,00

TOTAL

500.000,00

Tabela 80. Programa Limpeza Urbana - Ações de Longo Prazo.
ITEM

SUBPROGRAMA

AÇÃO

CUSTO (R$)

40

Melhorias e Ampliações no
Sistema de Limpeza
Urbana

Aquisição de equipamentos

500.000,00

TOTAL

500.000,00
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5.4.5. Programa Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas
No Programa Drenagem Urbana, foram relacionadas apenas 2 ações, listadas para serem
executadas no curto prazo, totalizando investimentos da ordem de R$ 1.100.000,00 para
melhorias e ampliações no sistema de drenagem urbana.
Isso reflete também a inexistência de projetos para execução de obras de contenção de
inundações, decorrente, principalmente, da ocorrência de poucos eventos de menor
gravidade. Entretanto, o Programa Gestão dos Serviços de Saneamento contemplou uma
ação para elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem Urbana, com custo estimado em
R$ 150.000,00. A partir da elaboração do Plano Diretor novos investimentos deverão ser
incorporados a este plano, levando em conta que o mesmo deverá ser revisto de quatro em
quatro anos. Além dessa, cinco outras ações estão diretamente relacionadas a drenagem
urbana, mais especificamente a institucionalização do setor e normatização.
É importante ressaltar que a Ação 42 – Ampliar Sistema de Microdrenagem Urbana - foi
relacionada para garantir recursos para elaboração de projetos e execução de obras no
curto prazo, até que o Plano Diretor e projetos complementares definam as reais
necessidades.
A Tabela 81 relaciona as ações selecionadas para o Programa Drenagem Urbana, com
implementação no curto prazo.
Tabela 81. Programa Drenagem Urbana - Ações de Curto Prazo.
ITEM
41

42

SUBPROGRAMA
Melhorias e Ampliações no
Sistema de Drenagem
Urbana
Melhorias e Ampliações no
Sistema de Drenagem
Urbana

AÇÃO

CUSTO (R$)

Elaborar cadastro da infraestrutura
existente

100.000,00

Ampliar sistema de microdrenagem
urbana

1.000.000,00

TOTAL

1.100.000,00

5.5. Financiamento das ações.
As Tabelas 82, 83 e 84 mostram as ações programadas para o PMSB de acordo com as
fontes de financiamento sugeridas para concorrer com os custos de execução de cada ação.
Foram excluídas dessas Tabelas as ações que não importam a alocação de recursos
financeiros.
De acordo com os valores constantes nas mencionadas Tabelas, o investimento total
resultantes das ações constantes do PMSB é de R$ 25.510.000,00, o que equivale a
desembolsos médios anuais de R$ 1.275.500,00.
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Considerando os prazos para execução das ações, temos:
- Investimentos de curto prazo: R$ 9.250.000,00 (36,3%)
- Investimentos de médio prazo: R$ 12.510.000,00 (49,0%)
- Investimentos de longo prazo: R$ 3.750.000,00 (14,7%)
Considerando as áreas nas quais as ações estão inseridas, temos:
- Gestão dos serviços de saneamento: R$ 240.000,00 (0,9%)
- Abastecimento de Água: R$ 5.460.000,00 (21,4%)
- Esgotamento Sanitário: R$ 16.660.000,00 (65,3%)
- Limpeza Urbana: R$ 2.050.000,00 (8,0%)
- Drenagem Urbana: R$ 1.100.000,00 (4,4%)
Considerando as origens (sugeridas) dos recursos, temos:
- Recursos próprios do tesouro municipal: R$ 2.182.000,00 (8,6%)
- Recursos próprios tarifários (água e esgoto): R$ 6.756.000,00(26,5%)
- Recursos não onerosos (fundo perdido): R$ 6.577.000,00 (25,8%)
- Recursos onerosos (financiamento): R$ 9.995.000,00 (39,1%)
5.6. Descrição das ações
A seguir são apresentadas as descrições das ações contendo a seguinte estrutura:
- Programa
- Subprograma
- Ação
- Objetivo geral
- Objetivos específicos
- Responsável
- Implantação
- Meta
- Custos Financiamento
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Tabela 82. Fontes de financiamento sugeridas – Ações programadas para curto prazo.
FONTE DE RECURSOS
ITEM

AÇÃO

PROGRAMA

CUSTO (R$)

PRÓPRIOS
TESOURO
MUNICIPAL

PRÓPRIOS
TARIFAS ÁGUA E
ESGOTO

07

Elaborar Plano Municipal de Gerenciamento
Integrado de resíduos Sólidos Urbanos.
Elaborar Plano Diretor de macrodrenagem
Urbana.

15

Executar obras
Municipal.

16

Executar obras de melhorias na elevatória de
água bruta – EEAB-01.

AA

160.000,00

160.000,00

17

Executar obras de melhorias na elevatória de
água bruta – EEAB-02.

AA

290.000,00

290.000,00

18

Reformar o prédio da casa de química da ETA1.

AA

130.000,00

130.000,00

19

Equipar
Laboratórios
bacteriológico.

AA

30.000,00

30.000,00

20

Substituir a utilização do clorogás por hipoclorito
de cálcio.

AA

30.000,00

30.000,00

21

Implantar central de automação e telemetria

AA

260.000,00

22

Implantar macromedidores em 8 pontos do
sistema de distribuição de água.

AA

230.000,00

230.000,00

23

Substituir 2.229 hidrômetros quebrados, parados
ou com mais de 10 anos de funcionamento.

AA

290.000,00

290.000,00

28

Elaborar cadastro pormenorizado do sistema
coletor de esgoto.

ES

30.000,00

30.000,00

ES

170.000,00

170.000,00

ES

110.000,00

110.000,00

ES

2.800.000,00

140.000,00

06

de

melhorias

na

Represa

físico-químico

e

30

Urbanizar área da estação de tratamento de
esgoto.
Construir e equipar laboratório de monitoramento
da ETE.

31

Executar obras de ampliação do coletor tronco
de esgoto.

29

NÃO ONEROSOS
FEHIDRO FUNASA

GSS

90.000,00

4.500,00

85.500,00

GSS

150.000,00

7.500,00

142.500,00

AA

630.000,00

630.000,00

Continua
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Tabela 82. Fontes de financiamento sugeridas – Ações programadas para curto prazo (continuação).
FONTE DE RECURSOS
PRÓPRIOS
TESOURO
MUNICIPAL

ITEM

AÇÃO

PROGRAMA

CUSTO (R$)

32

Executar obras de reforma e ampliação das
elevatórias de esgoto.

ES

1.700.000,00

36

Adquirir e instalar balança para o aterro sanitário.

LU

50.000,00

50.000,00

37

Implantar área de expansão do aterro sanitário.

LU

500.000,00

500.000,00

38

Investimentos
equipamentos.

LU

500.000,00

500.000,00

41

Ampliar sistema de microdrenagem urbana.

DU

1.000.000,00

50.000,00

42

Elaborar cadastro da infraestrutura existente

DU

100.000,00

70.000,00

9.250.000,00

1.182.000,00

em

infraestrutura

e

em

TOTAL

PRÓPRIOS
TARIFAS ÁGUA E
ESGOTO

NÃO ONEROSOS
FEHIDRO – FUNASA

ONEROSOS
MCIDADES

1.700.000,00

950.000,00

3.970.000,00

3.148.000,00

950.000,00

Tabela 83. Fontes de financiamento sugeridas – Ações programadas para médio prazo.
FONTE DE RECURSOS
ITEM

AÇÃO

PROGRAMA

CUSTO (R$)

PRÓPRIOS
TESOURO
MUNICIPAL

PRÓPRIOS
TARIFAS ÁGUA E
ESGOTO

NÃO ONEROSOS
FEHIDRO – FUNASA

26

Substituir 13.600 metros de redes de distribuição
e 1.000 ramais de água – 1ª. Etapa.
Construir Reservatório de distribuição no Setor
Morro Azul.

27

Executar obra de implantação da UTR – unidade
de tratamento de resíduos das ETA-01 e ETA-02.

AA

1.210.000,00

121.000,00

1.089.000,00

33

Executar obras de reforma e ampliação das
elevatórias de esgoto – 2ª. Etapa

ES

1.800.000,00

180.000,00

1.620.000,00

34

Executar obras de ampliação da estação de
tratamento de esgoto – 1ª. Etapa.

ES

7.600.000,00

760.000,00

39

Investimentos
equipamentos.

LU

500.000,00

500.000,00

12.510,00

500.000,00

24

em

infraestrutura
TOTAL

e

em

AA

800.000,00

800.000,00

AA

600.000,00

600.000,00
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Tabela 84. Fontes de financiamento sugeridas – Ações programadas para longo prazo.
FONTE DE RECURSOS
ITEM

AÇÃO

PROGRAMA

35

Substituir 13.600 metros de redes de
distribuição e 1.000 ramais de água – 2ª. Etapa.
Executar obras de ampliação da estação de
tratamento de esgoto – 1ª. Etapa.

40

Investimentos
equipamentos.

25

em

infraestrutura
TOTAL

e

em

CUSTO (R$)

PRÓPRIOS
TESOURO
MUNICIPAL

PRÓPRIOS
TARIFAS ÁGUA E
ESGOTO

AA

800.000,00

80.000,00

ES

2.450.000,00

245.000,00

LU

500.000,00

500.000,00

3.750.000,00

500.000,00
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NÃO ONEROSOS
FEHIDRO - FUNASA

ONEROSOS
MCIDADES

720.000,00
2.205.000,00

720.000,00
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AÇÃO 01
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

01 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO

SUBPROGRAMA

Estruturação e institucionalização da gestão dos serviços de
saneamento básico.

AÇÃO 01

Aprovar Lei instituindo a Política e o Sistema Municipal de Municipal
de Saneamento Básico.

OBJETIVO
GERAL

Organizar a prestação dos serviços de saneamento básico, visando a
universalidade, a equidade no atendimento, a integralidade das ações,
a Intersetorialidade, a melhoria da qualidade na prestação dos
serviços, a eficiência e sustentabilidade econômica, a eficácia das
ações e a transparência e o controle social.

 Atender ao disposto nos art. 2º, 3º e 9º da Lei Federal 11.445/2007.
 Criar autarquia municipal para os serviços de abastecimento de
água, esgotamento sanitário e limpeza urbana.
 Criar mecanismo de controle social.
 Definir princípios e diretrizes para a regulação dos serviços.
 Estabelecer diretrizes gerais para a prestação dos serviços de
saneamento básico;
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Formular as políticas de saneamento, definir
prioridades, avaliar e acompanhar sua implementação;

estratégias,

 Estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos
serviços e para a satisfação dos usuários;
 Fiscalizar a execução da política municipal de saneamento básico.

RESPONSÁVEL

Gabinete do Prefeito

IMPLANTAÇÃO

Curto prazo (2013/2016)

META

100% em 2013

CUSTOS

Administrativos na implantação.

FINANCIAMENTO

-
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AÇÃO 02
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

01 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO

SUBPROGRAMA

Estruturação e institucionalização da gestão dos serviços de
saneamento básico.

AÇÃO 02

Aprovar Lei que reestrutura administrativamente a prestação dos
serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, criando
um órgão específico no setor de obras e serviços da Prefeitura.

OBJETIVO
GERAL

Organizar a prestação dos serviços de drenagem e manejo de águas
pluviais urbanas, visando a universalidade, a equidade no
atendimento, a integralidade das ações, a intersetorialidade, a
melhoria da qualidade na prestação dos serviços.
 Criar o DAP – Departamento Municipal de Águas Pluviais, ligado à
Divisão de Engenharia da Coordenadoria de Planejamento.
 Melhorar a capacidade de gestão dos serviços de drenagem e
manejo de águas pluviais urbanas.
 Aumentar a autonomia na prestação dos serviços de drenagem e
manejo de águas pluviais urbanas.
 Aumentar a sustentabilidade técnica do setor.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

RESPONSÁVEL

Gabinete do Prefeito

IMPLANTAÇÃO

Curto prazo (2013/2016)

META

100% em 2013

CUSTOS

Administrativos na implantação.

FINANCIAMENTO

-
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AÇÃO 03
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

01 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO

SUBPROGRAMA

Estruturação e institucionalização da gestão dos serviços de
saneamento básico.

AÇÃO 03

Regulamentar a prestação dos serviços de abastecimento de água, de
esgotamento sanitário e de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos (Decreto).

OBJETIVO
GERAL

Atender ao disposto no inciso IV, art. 9º. da Lei Federal 11.445/2007.
 Organizar a prestação dos serviços de abastecimento de água,
esgotamento sanitário e de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos.

Disciplinar os critérios a serem aplicadas aos serviços de
abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos.
 Disciplinar as relações entre o prestador dos serviços e os usuários
e os seus usuários.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

RESPONSÁVEL

Gabinete do Prefeito

IMPLANTAÇÃO

Curto prazo (2013/2016)

META

100% em 2013

CUSTOS

Administrativos na implantação.

FINANCIAMENTO

-
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AÇÃO 04
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

01 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO

SUBPROGRAMA

Estruturação e institucionalização da gestão dos serviços de
saneamento básico.

AÇÃO 04

Regulamentar, por meio de lei específica, a cobrança de taxas ou
tarifas pela prestação dos serviços de coleta e disposição de resíduos
sólidos domiciliar, comercial e público, a fim de cobrir, tanto quanto
possível as despesas com esses serviços.

OBJETIVO
GERAL

Atender ao disposto no inciso II, art. 29 da Lei Federal 11.445/2007.
 Promover a sustentabilidade financeira dos serviços de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos.
 Melhorar as condições de operação e manutenção do sistema de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
 Melhorar a prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos.
 Promover a participação da população no financiamento das ações.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

RESPONSÁVEL

Gabinete do Prefeito

IMPLANTAÇÃO

Curto prazo (2013/2016)

META

100% em 2013

CUSTOS

Administrativos na implantação.

FINANCIAMENTO

-
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AÇÃO 05
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

01 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO

SUBPROGRAMA

Estruturação e institucionalização da gestão dos serviços de
saneamento básico.

AÇÃO 05

Aprovar lei de proteção dos mananciais e seu respectivo decreto de
regulamentação.

OBJETIVO
GERAL

Instituir a Política Municipal de Recursos Hídricos.
 Atender diretiva do Projeto Ambiental Município Verdeazul.
 Elaborar o Plano Municipal de recursos Hídricos.
 Recuperar, preservar e conservar os corpos d’água localizados no
município, prioritariamente os mananciais de abastecimento público.
 Preservar a qualidade e racionalizar o uso das águas superficiais e
subterrâneas;
 Promover o desenvolvimento sustentável;
 Instituir o efetivo controle social da gestão dos recursos hídricos,
por parte de todos os segmentos da sociedade;

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

RESPONSÁVEL

Gabinete do Prefeito

IMPLANTAÇÃO

Curto prazo (2013/2016)

META

100% em 2013

CUSTOS

Administrativos na implantação.

FINANCIAMENTO

-
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AÇÃO 06
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

01 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO

SUBPROGRAMA

Elaboração de Planos Setoriais.

AÇÃO 06

Elaborar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos
Sólidos Urbanos.

OBJETIVO
GERAL

Atender ao disposto na lei Federal 12.305/2010.
 Plano de gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde.
 Plano de gerenciamento de resíduos da construção civil.

Elaborar diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou
administrados, contendo a origem, o volume e a caracterização dos
resíduos.
 Identificar os passivos ambientais relacionados aos resíduos
sólidos.
 Definir os procedimentos operacionais relativos às etapas do
gerenciamento de resíduos.

Identificação possibilidades de
compartilhadas com outros geradores;

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

soluções

consorciadas

ou

 Estabelecer metas e procedimentos relacionados à minimização da
geração de resíduos sólidos.
 Organizar a prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos.
 Atender as metas do Plano da Bacia Hidrográfica PCJ.
 Atender diretiva do Projeto Ambiental Município Verdeazul.

RESPONSÁVEL

Coordenadoria de Planejamento

IMPLANTAÇÃO

Curto prazo (2013/2016)

META

100% em 2014

CUSTOS

Concedente: R$ 85.500,00
Contrapartida: R$ 4.500,00
Total: R$ 90.000,00

FINANCIAMENTO

FEHIDRO - Recursos próprios do tesouro municipal
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AÇÃO 07
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

01 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO

SUBPROGRAMA

Elaboração de Planos Setoriais.

AÇÃO 07

Elaborar plano diretor de macrodrenagem urbana.

OBJETIVO
GERAL

Viabilizar soluções estruturantes e não estruturantes para reduzir ou
mesmo eliminar áreas de inundação.
 Atender as metas do Plano da Bacia Hidrográfica PCJ.
 Ênfase nas seguintes áreas:
- bacia do Ribeirão Cachoeirinha e seus afluentes;
- bacia do Ribeirão Água Suja;
- sistemas de represamento situados ao norte da Rodovia SP-151;
- pontos de transposição da Rodovia SP-151.
 Prevenir e defender a população e bens contra eventos hidrológicos
críticos;
 Definir as áreas de Proteção Ambiental – APA e de preservação
permanente - APP, para garantir o amortecimento de cheias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

RESPONSÁVEL

Coordenadoria de Planejamento

IMPLANTAÇÃO

Curto prazo (2013/2016)

META

100% em 2014

CUSTOS

Concedente: R$ 142.500,00
Contrapartida: R$ 7.500,00
Total: R$ 150.000,00

FINANCIAMENTO

FEHIDRO - Recursos próprios do tesouro municipal
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AÇÃO 08
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

01 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO

SUBPROGRAMA

Normatização de procedimentos técnicos e operacionais.

AÇÃO 08

Elaborar normas para apresentação de projetos de sistemas de
abastecimento de água, esgotamento sanitário e microdrenagem
pluvial em novos loteamentos urbanos.

OBJETIVO
GERAL

Disciplinar a análise e a aprovação dos projetos de infraestrutura de
saneamento em novos loteamentos.
 Atender o disposto no artigo 11 da lei Orgânica Municipal.
 Normatizar a elaboração e a apresentação de projetos de
abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de drenagem
pluvial, visando a sua integração a infraestrutura existente.
 Definir parâmetros para a elaboração dos projetos.
 Otimizar a integração dos novos loteamentos a infraestrutura
existente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

RESPONSÁVEL

Coordenadoria de Planejamento

IMPLANTAÇÃO

Curto prazo (2013/2016)

META

100% em 2013

CUSTOS

Administrativos na implantação.

FINANCIAMENTO

-
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AÇÃO 09
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

01 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO

SUBPROGRAMA

Normatização de procedimentos técnicos e operacionais.

AÇÃO 09

Implantar normas e procedimentos para monitoramento da estação de
tratamento de esgoto

OBJETIVO
GERAL

Disciplinar a operação da estação de tratamento de esgoto.
 Atender as metas do Plano da Bacia Hidrográfica PCJ.
 Atender diretiva do Projeto Ambiental Município Verdeazul.
 Monitorar a vazão e a carga orgânica, afluentes a estação de
tratamento de esgoto.
 Monitorar a eficiência da estação de tratamento na remoção de
carga orgânica e patogênicos.
 Avaliar o impacto no corpo de água receptor.
 Avaliar a capacidade de autodepuração do corpo de água receptor.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

RESPONSÁVEL

Coordenadoria de Planejamento

IMPLANTAÇÃO

Curto prazo (2013/2016)

META

100% em 2013

CUSTOS

Administrativos na implantação.

FINANCIAMENTO

-
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AÇÃO 10
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

01 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO

SUBPROGRAMA

Normatização de procedimentos técnicos e operacionais.

AÇÃO 10

Implantar normas e procedimentos para monitoramento do aterro
sanitário.

OBJETIVO
GERAL

Disciplinar a operação do aterro sanitário.
 Atender diretiva do Projeto Ambiental Município Verdeazul.
 Verificar se os resíduos recepcionados no aterro são Classe II.
 Monitorar o volume de resíduos recebidos no aterro sanitário.
 Avaliar a geração per capita de resíduos.
 Aumentar a eficiência nas operações de espalhamento,
compactação e recobrimento dos resíduos.
 Proteger o meio ambiente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

RESPONSÁVEL

Coordenadoria de Planejamento

IMPLANTAÇÃO

Curto prazo (2013/2016)

META

100% em 2013

CUSTOS

Administrativos na implantação.

FINANCIAMENTO

-
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AÇÃO 11
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

01 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO

SUBPROGRAMA

Normatização de procedimentos técnicos e operacionais.

AÇÃO 11

Implantar normas e procedimentos para monitoramento da estação de
tratamento de água e dos mananciais.

OBJETIVO
GERAL

Disciplinar a operação da estação de tratamento de água.
 Analisar rotineiramente a qualidade da água bruta.
 Analisar rotineiramente a qualidade da água tratada.
 Controlar dosagem e consumo de produtos químicos.
 Avaliar a eficiência da estação de tratamento de água.
 Verificar a conformidade da água tratada com as diretrizes da
Portaria 2.914/2011 que estabelece os padrões de qualidade da água
para consumo humano.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

RESPONSÁVEL

Coordenadoria de Planejamento

IMPLANTAÇÃO

Curto prazo (2013/2016)

META

100% em 2013

CUSTOS

Administrativos na implantação.

FINANCIAMENTO

-
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AÇÃO 12
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

01 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO

SUBPROGRAMA

Normatização de procedimentos técnicos e operacionais.

AÇÃO 12

Regulamentar, por meio de decreto, a implantação de reservatórios de
retenção de águas pluviais em projetos de edificações.

OBJETIVO
GERAL

Disciplinar a implantação de sistema para a captação e retenção de
águas pluviais, coletadas por telhados, coberturas, terraços e
pavimentos descobertos, em lotes, edificados ou não, que tenham
2
área impermeabilizada superior a 500m .
 Atender diretiva do Projeto Ambiental Município Verdeazul.
 Reduzir a velocidade de escoamento de águas pluviais para as
bacias hidrográficas em áreas urbanas com alto coeficiente de
impermeabilização do solo e dificuldade de drenagem;
 Controlar a ocorrência de inundações, amortecer e minimizar os
problemas das vazões de cheias e, consequentemente, a extensão
dos prejuízos;
 Contribuir para a redução do consumo e o uso adequado da água
potável tratada.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

RESPONSÁVEL

Coordenadoria de Planejamento

IMPLANTAÇÃO

Curto prazo (2013/2016)

META

100% em 2013

CUSTOS

Administrativos na implantação.

FINANCIAMENTO

-
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AÇÃO 13
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

01 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO

SUBPROGRAMA

Normatização de procedimentos técnicos e operacionais.

AÇÃO 13

Editar Normas
permeabilidade.

OBJETIVO
GERAL

Definir o percentual mínimo da área do terreno a ser mantido em
condições de permeabilidade.

para

definir

o

padrão

urbanístico,

taxa

de

 Contribuir para a melhoria do sistema de drenagem.
 Reduzir a velocidade de escoamento de águas pluviais para as
bacias hidrográficas em áreas urbanas com alto coeficiente de
impermeabilização do solo e dificuldade de drenagem.
 Amortecer eventos decorrentes de grandes precipitações

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

RESPONSÁVEL

Coordenadoria de Planejamento

IMPLANTAÇÃO

Curto prazo (2013/2016)

META

100% em 2013

CUSTOS

Administrativos na implantação.

FINANCIAMENTO

-
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AÇÃO 14
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

01 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO

SUBPROGRAMA

Normatização de procedimentos técnicos e operacionais.

AÇÃO 14

Implantar normas para levantamento, organização e disponibilização
de informações sobre o saneamento básico municipal.

OBJETIVO
GERAL

Criar e manter atualizado sistema de informações operacionais,
financeiras e de qualidade sobre os serviços de saneamento.
 Coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação
dos serviços públicos de:
- abastecimento de água;
- esgotamento sanitário;
- limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;
- Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.
 Disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações
relevantes para a caracterização da demanda e da oferta de serviços
públicos de saneamento básico;

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da
eficácia da prestação dos serviços de saneamento básico.
 Fornecer informações ao SINISA – Sistema Nacional de
Informações em Saneamento Básico.

RESPONSÁVEL

Coordenadoria de Planejamento

IMPLANTAÇÃO

Curto prazo (2013/2016)

META

100% em 2013

CUSTOS

Administrativos na implantação.

FINANCIAMENTO

-
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AÇÃO 15
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

02 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SUBPROGRAMA

Melhorias e Ampliações no Sistema de Abastecimento de Água

AÇÃO 15

Executar obras de melhorias na represa Municipal (urbanização,
reflorestamento de mata ciliar e desassoreamento da represa).

OBJETIVO
GERAL

 Atender ao disposto no Plano Diretor de Combate a Perdas.
 Aumentar a segurança no sistema de armazenamento para
regularização da vazão de captação.
 Aumentar a segurança no sistema de captação de água para
suprimento do sistema de abastecimento de água.

.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

RESPONSÁVEL

Coordenadoria de Planejamento

IMPLANTAÇÃO

Curto prazo (2013/2016)

META

100% em 2016

CUSTOS

R$ 630.000,00

FINANCIAMENTO

Recursos próprios tarifas de água e esgoto
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AÇÃO 16
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

02 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SUBPROGRAMA

Melhorias e Ampliações no Sistema de Abastecimento de Água

AÇÃO 16

Executar obras de melhorias na elevatória de água bruta – EEAB-01.

OBJETIVO
GERAL

Melhorar as condições operacionais da elevatória.
 Elaborar projeto de reforma da elevatória com o redimensionamento
das adutoras e dos conjuntos elevatórios.
 Reduzir consumo de energia elétrica.
 Melhorar as condições segurança.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

RESPONSÁVEL

Coordenadoria de Planejamento

IMPLANTAÇÃO

Curto prazo (2013/2016)

META

100% em 2016

CUSTOS

R$ 160.000,00

FINANCIAMENTO

Recursos próprios tarifas de água e esgoto
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AÇÃO 17
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

02 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SUBPROGRAMA

Melhorias e Ampliações no Sistema de Abastecimento de Água

AÇÃO 17

Executar obras de melhorias na elevatória de água bruta – EEAB-02.

OBJETIVO
GERAL

Melhorar as condições operacionais da elevatória.
 Elaborar projeto de reforma da elevatória com o redimensionamento
dos conjuntos elevatórios.
 Reduzir consumo de energia elétrica.
 Melhorar as condições segurança.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

RESPONSÁVEL

Coordenadoria de Planejamento

IMPLANTAÇÃO

Curto prazo (2013/2016)

META

100% em 2016

CUSTOS

R$ 290.000,00

FINANCIAMENTO

Recursos próprios tarifas de água e esgoto
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AÇÃO 18
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

02 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SUBPROGRAMA

Melhorias e Ampliações no Sistema de Abastecimento de Água

AÇÃO 18

Reformar o prédio da casa de química da ETA-01

OBJETIVO
GERAL

Melhorar as condições operacionais da estação de tratamento de
água.
 Elaborar projeto de reforma da casa de química da estação de
tratamento de água.
 Priorizar melhorias no laboratório físico-químico e criação do
laboratório bacteriológico.
 Reformar os ambientes de preparo e dosagem de produtos
químicos.
 Melhorar as condições de realização do controle de qualidade da
água.
 Melhorar as condições de operação.
 Melhorar as condições segurança.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

RESPONSÁVEL

Coordenadoria de Planejamento

IMPLANTAÇÃO

Curto prazo (2013/2016)

META

100% em 2014

CUSTOS

R$ 130.000,00

FINANCIAMENTO

Recursos próprios tarifas de água e esgoto
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AÇÃO 19
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

02 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SUBPROGRAMA

Melhorias e Ampliações no Sistema de Abastecimento de Água

AÇÃO 19

Equipar os laboratórios físico-químico e bacteriológico

OBJETIVO
GERAL

Executar as análises de rotina de controle de qualidade da água de
acordo com a Portaria 2.194/2011.
 Equipar o laboratório físico-químico.
 Equipar o laboratório bacteriológico.
 Melhorar as condições de realização do controle de qualidade da
água.
 Melhorar as condições de operação.
 Melhorar as condições segurança.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

RESPONSÁVEL

Coordenadoria de Planejamento

IMPLANTAÇÃO

Curto prazo (2013/2016)

META

100% em 2014

CUSTOS

R$ 30.000,00

FINANCIAMENTO

Recursos próprios tarifas de água e esgoto
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AÇÃO 20
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

02 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SUBPROGRAMA

Melhorias e Ampliações no Sistema de Abastecimento de Água

AÇÃO 20

Substituir a utilização do clorogás pelo hipoclorito de cálcio.

OBJETIVO
GERAL

Melhorar as condições segurança da estação de tratamento e do seu
entorno.
 Adquirir tanques para solução de hipoclorito de cálcio.
 Adquirir bombas dosadoras para hipoclorito de cálcio.
 Reformar ambiente para preparo e dosagem de solução de
hipoclorito de cálcio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

RESPONSÁVEL

Coordenadoria de Planejamento

IMPLANTAÇÃO

Curto prazo (2013/2016)

META

100% em 2014

CUSTOS

R$ 30.000,00

FINANCIAMENTO

Recursos próprios tarifas de água e esgoto
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AÇ Ã O 21
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

02 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SUBPROGRAMA

Melhorias e Ampliações no Sistema de Abastecimento de Água

AÇÃO 21

Implantar Central de Automação e Telemetria na ETA-01

OBJETIVO
GERAL

Monitorar, em tempo real, o sistema de abastecimento de água .
 Automatizar, telesupervisionar e telecontrolar
conjuntos elevatórios e reservatórios.
 Instalar telemetria nos seguintes locais:
- Elevatória de água bruta - E E A B- 01
- E l e v at ór i a de ág u a b r ut a - E E A B- 0 2
- E l e v at ór i a de ág u a b r ut a - E E A B- 0 3
- R e se r va tór i o G er a l – R 1
- R e se r va tór i o C en tr o – R2
- R e se r va tór i o Jar d i m Ir a c e ma – R3
- R e se r va tór i o O m e tt o P a v an – R4 – RA P
- R e se r va tór i o O m e tt o P a v an – R5 – RE L
- R e se r va tór i o C i da d e No v a – R 6
- C a sa de Bo m b a s 01 – E TA- 0 1
- C a sa de Bo m b a s 02 – O m et to P a va n
- C a sa de Bo m b a s 03 – J ar di m Ir a c em a

RESPONSÁVEL

Coordenadoria de Planejamento

IMPLANTAÇÃO

Médio Prazo (2017/2020)

META

100% em 2020

CUSTOS

R$ 260.000,00

FINANCIAMENTO

Recursos próprios tarifas de água e esgoto
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AÇ Ã O 22
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

02 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SUBPROGRAMA

Melhorias e Ampliações no Sistema de Abastecimento de Água

AÇÃO 22

Implantar macromedidores em 8 pontos do sistema de distribuição de
água

OBJETIVO
GERAL

Atender ao disposto no Plano Diretor de Combate a Perdas.
 Instalar macromedidores nos seguintes locais:
- R2 - Centro
- R3- Jardim Iracema
- R4 (RAP) – Ometto Pavan
- R5 (REL) – Ometto Pavan
- R-06 (RAP) – Ometto Pavan
- R6 – Cidade Nova
- Setor Morro Azul
- Setor Jardim residencial Flórida
 Promover a redução e o controle de perdas.
 Reduzir o índice de perdas de água no sistema de distribuição para
25% até 2020.

RESPONSÁVEL

Coordenadoria de Planejamento

IMPLANTAÇÃO

Curto prazo (2013/2016)

META

100% em 2016

CUSTOS

R$ 230.000,00

FINANCIAMENTO

Recursos próprios tarifas de água e esgoto
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AÇ Ã O 23
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

02 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SUBPROGRAMA

Melhorias e Ampliações no Sistema de Abastecimento de Água

AÇÃO 23

Substituir 2.229 hidrômetros quebrados, parados ou com mais de 10
anos de funcionamento.

OBJETIVO
GERAL

Atender ao disposto no Plano Diretor de Combate a Perdas.
 Promover o controle de perdas.
 Reduzir o índice de perdas de água no sistema de distribuição para
25% até 2020.
 Reduzir o índice de perdas de faturamento.

RESPONSÁVEL

Coordenadoria de Planejamento

IMPLANTAÇÃO

Curto prazo (2013/2016)

META

100% em 2016

CUSTOS

R$ 290.000,00

FINANCIAMENTO

Recursos próprios tarifas de água e esgoto
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AÇ Ã O 24
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

02 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SUBPROGRAMA

Melhorias e Ampliações no Sistema de Abastecimento de Água

AÇÃO 24

Substituir 13.600 metros de redes de distribuição de água e
aproximadamente 1.000 ramais domiciliares de água – 1ª. Etapa

OBJETIVO
GERAL

Atender ao disposto no Plano Diretor de Combate a Perdas.
 Promover o controle de perdas.
 Reduzir o índice de perdas de água no sistema de distribuição para
25% até 2020.
 Reduzir o índice de perdas de faturamento.

RESPONSÁVEL

Coordenadoria de Planejamento

IMPLANTAÇÃO

Médio prazo (2017/2020)

META

100% em 2020

CUSTOS

R$ 800.000,00

FINANCIAMENTO

Recursos próprios tarifas de água e esgoto
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AÇ Ã O 25
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

02– ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SUBPROGRAMA

Melhorias e Ampliações no Sistema de Abastecimento de Água

AÇÃO 24

Substituir 13.600 metros de redes de distribuição de água e
aproximadamente 1.000 ramais domiciliares de água – 2ª. Etapa

OBJETIVO
GERAL

Atender ao disposto no Plano Diretor de Combate a Perdas.
 Promover o controle de perdas.
 Reduzir o índice de perdas de água no sistema de distribuição para
25% até 2020.
 Reduzir o índice de perdas de faturamento.

RESPONSÁVEL

Coordenadoria de Planejamento

IMPLANTAÇÃO

Longo prazo (2021/2032)

META

100% em 2032

CUSTOS

R$ 800.000,00

FINANCIAMENTO

Recursos próprios tarifas de água e esgoto
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AÇ Ã O 26
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

02 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SUBPROGRAMA

Melhorias e Ampliações no Sistema de Abastecimento de Água

AÇÃO 26

Construir reservatório de distribuição de água no Setor Morro Azul.

OBJETIVO
GERAL

Atender ao disposto no Plano Diretor de Combate a Perdas.
 Setorizar o sistema de distribuição de água.

RESPONSÁVEL

Coordenadoria de Planejamento

IMPLANTAÇÃO

Médio prazo (2017/2020)

META

100% em 2020

CUSTOS

R$ 600.000,00

FINANCIAMENTO

Recursos próprios tarifas de água e esgoto
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AÇ Ã O 27
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

02 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SUBPROGRAMA

Melhorias e Ampliações no Sistema de Abastecimento de Água

AÇÃO 27

Executar obras de implantação da UTR – unidade de tratamento de
resíduos das ETA 01 e ETA-02.

OBJETIVO
GERAL

Atender a legislação ambiental
 Dar destino adequado aos resíduos resultantes do tratamento da
água.
 Evitar a poluição do Córrego Cachoeirinha.

RESPONSÁVEL

Coordenadoria de Planejamento

IMPLANTAÇÃO

Médio prazo (2017/2020)

META

100% em 2020

CUSTOS

Concedente: R$ 1.089.000,00
Contrapartida: R$ 121.000,00
Total: R$ 1.210.000,00

FINANCIAMENTO

Recursos não onerosos (FEHIDRO/FUNASA) – Recursos próprios
tarifas de água e esgoto.
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AÇ Ã O 28
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

05 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO

SUBPROGRAMA

Qualidade na prestação dos serviços de esgotamento sanitário.

AÇÃO 28

Elaborar de cadastro pormenorizado do sistema coletor de esgoto.

OBJETIVO
GERAL

Manter cadastro da infraestrutura de coleta de esgoto atualizado.
 Identificação da rede coletora de esgoto com localização, extensão
e diâmetros.
 Identificação dos poços de visita com localização e profundidade.

RESPONSÁVEL

Coordenadoria de Planejamento

IMPLANTAÇÃO

Curto prazo (2013/2016)

META

100% em 2016

CUSTOS

R$ 30.000,00

FINANCIAMENTO

Recursos próprios tarifas de água e esgoto
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AÇ Ã O 29
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

05 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO

SUBPROGRAMA

Qualidade na prestação dos serviços de esgotamento sanitário.

AÇÃO 29

Urbanizar a área da estação de tratamento de esgoto.

OBJETIVO
GERAL

Melhorar as condições paisagísticas e operacionais.
 Fazer a limpeza da área.
 Recuperar e pavimentar as vias de acesso e de contorno.
 Fazer o cercamento da área.

RESPONSÁVEL

Coordenadoria de Planejamento

IMPLANTAÇÃO

Curto prazo (2013/2016)

META

100% em 2016

CUSTOS

R$ 170.000,00

FINANCIAMENTO

Recursos próprios tarifas de água e esgoto
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AÇ Ã O 30
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

05 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO

SUBPROGRAMA

Qualidade na prestação dos serviços de esgotamento sanitário.

AÇÃO 30

Construir e equipar o laboratório de monitoramento da estação de
tratamento de esgoto.

OBJETIVO
GERAL

Realizar o controle operacional da estação de tratamento de esgoto
 Monitorar e eficiência da ETE.
 Avaliar o impacto nos cursos d’água receptores de esgoto.
 Adquirir os seguintes equipamentos para realização de análises de
rotina:
- Medidor de pH.
- Cone Inhoff.
- Incubadora da DBO.
- Medidor para oxigênio dissolvido.

RESPONSÁVEL

Coordenadoria de Planejamento

IMPLANTAÇÃO

Curto prazo (2013/2016)

META

100% em 2014

CUSTOS

R$ 110.000,00

FINANCIAMENTO

Recursos próprios tarifas de água e esgoto
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AÇ Ã O 31
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

05 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO

SUBPROGRAMA

Qualidade na prestação dos serviços de esgotamento sanitário.

AÇÃO 31

Executar obras de ampliação do coletor tronco, interceptor/emissário
de esgoto.

OBJETIVO
GERAL

Atender a demanda de fim de plano.
 Atender ao disposto no projeto elaborado pela STS Engenharia.
 Construir 3.919 metros de coletores de acordo com os seguintes
trechos:
- DN 250 mm: 510,54 m
- DN300 mm: 276,71 m
- DN 400 mm: 530 m
- DN 450 mm: 1.139,41 m
- DN 500 mm: 1.462,41 m

RESPONSÁVEL

Coordenadoria de Planejamento

IMPLANTAÇÃO

Curto prazo (2013/2016)

META

100% em 2016

CUSTOS

Concedente: R$ 2.660.000,00
Contrapartida: R$ 140.000,00
Total: R$ 2.800.000,00

FINANCIAMENTO

Recursos não onerosos (FEHIDRO/FUNASA) – Recursos próprios
tarifas de água e esgoto.
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AÇ Ã O 32
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

05 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO

SUBPROGRAMA

Qualidade na prestação dos serviços de esgotamento sanitário.

AÇÃO 32

Executar obras de reforma e ampliação das elevatórias de esgoto –
1ª. Etapa

OBJETIVO
GERAL

Atender a demanda de fim de plano.
 Atender ao disposto no projeto elaborado pela STS Engenharia.
 Executar obras nas seguintes elevatórias:
- Orquídea.
- Geral do sistema (Final)

RESPONSÁVEL

Coordenadoria de Planejamento

IMPLANTAÇÃO

Curto prazo (2017/2020)

META

100% em 2020

CUSTOS

R$ 1.700.000,00

FINANCIAMENTO

Recursos próprios tarifas de água e esgoto
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AÇ Ã O 33
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

05 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO

SUBPROGRAMA

Qualidade na prestação dos serviços de esgotamento sanitário.

AÇÃO 33

Executar obras de reforma e ampliação das elevatórias de esgoto –
2ª. Etapa

OBJETIVO
GERAL

Atender a demanda de fim de plano.
 Atender ao disposto no projeto elaborado pela STS Engenharia.
 Executar obras nas seguintes elevatórias:
- Distrito Industrial II.
- Distrito Industrial IV.
- Aquarius.

RESPONSÁVEL

Coordenadoria de Planejamento

IMPLANTAÇÃO

Curto prazo (2017/2020)

META

100% em 2020

CUSTOS

Concedente: R$ 1.620.000,00
Contrapartida: R$ 180.000,00
Total: R$ 1.800.000,00

FINANCIAMENTO

Recursos não onerosos (FEHIDRO/FUNASA) – Recursos próprios
tarifas de água e esgoto.
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AÇ Ã O 34
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

05 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO

SUBPROGRAMA

Qualidade na prestação dos serviços de esgotamento sanitário.

AÇÃO 34

Executar obras de ampliação da estação de tratamento de esgoto –
1ª. Etapa.

OBJETIVO
GERAL

Atender a demanda de fim de plano e melhorar a eficiência na
remoção de carga orgânica e patogênicos.
 Atender ao disposto no projeto elaborado pela STS Engenharia.
Implantar as seguintes unidades na primeira etapa:
- Tratamento preliminar.
- Lagoas aeradas I e II.
- Lagoas de decantação I e II.
- Lagoas de secagem de lodo I e II.
- Tanque de contato.
- Unidade de desinfecção.
- Elevatória de sobrenadante.
- Casa de operação.
- Cabine primária.

RESPONSÁVEL

Coordenadoria de Planejamento

IMPLANTAÇÃO

Médio prazo (2021/2032)

META

100% em 2020

CUSTOS

Concedente: R$ 6.840.000,00
Contrapartida: R$ 760.000,00
Total: R$ 7.600.000,00

FINANCIAMENTO

Recursos onerosos (financiamento) – Recursos próprios tarifas de
água e esgoto.
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AÇ Ã O 35
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

05 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO

SUBPROGRAMA

Qualidade na prestação dos serviços de esgotamento sanitário.

AÇÃO 35

Executar obras de ampliação da estação de tratamento de esgoto –
2ª. Etapa.

OBJETIVO
GERAL

Atender a demanda de fim de plano e melhorar a eficiência na
remoção de carga orgânica e patogênicos.
 Atender ao disposto no projeto elaborado pela STS Engenharia.
Implantar as seguintes unidades na segunda etapa:
- Lagoas aeradas III.
- Lagoas de decantação III.
- Lagoas de secagem de lodo III.

RESPONSÁVEL

Coordenadoria de Planejamento

IMPLANTAÇÃO

Longo prazo (2013/2016)

META

100% em 2032

CUSTOS

Concedente: R$ 2.205.000,00
Contrapartida: R$ 245.000,00
Total: R$ 2.450.000,00

FINANCIAMENTO

Recursos onerosos (financiamento) – Recursos próprios tarifas de
água e esgoto.
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AÇ Ã O 36
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

06 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

SUBPROGRAMA

Qualidade na prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos.

AÇÃO 36

Adquirir e instalar balança rodoviária no aterro sanitário

OBJETIVO
GERAL

Monitorar a geração de resíduos e a operação do aterro.
 Melhorar as condições de operação do aterro sanitário.
 Avaliar continuamente a geração de resíduos
 Monitorar a capacidade ociosa do aterro sanitário.

RESPONSÁVEL

Coordenadoria de Planejamento

IMPLANTAÇÃO

Curto prazo (2013/2016)

META

100% em 2013

CUSTOS

R$ 50.000,00

FINANCIAMENTO

Recursos próprios do tesouro municipal
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AÇ Ã O 37
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

06 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

SUBPROGRAMA

Qualidade na prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos.

AÇÃO 37

Implantar área para expansão do aterro sanitário.

OBJETIVO
GERAL

Atender a demanda de fim de plano.
 Elaborar projeto para expansão do aterro.
 Adquirir área para expansão do aterro.
 Construir infraestrutura administrativa e operacional.
 Perfurar poço tubular profundo.
 Implantar reservatório metálico.

RESPONSÁVEL

Coordenadoria de Planejamento

IMPLANTAÇÃO

Curto prazo (2013/2016)

META

100% em 2016

CUSTOS

R$ 500.000,00

FINANCIAMENTO

Recursos próprios do tesouro municipal
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AÇ Ã O 38
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

06 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

SUBPROGRAMA

Qualidade na prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos.

AÇÃO 38

Aquisição de equipamentos

OBJETIVO
GERAL

Melhorar a prestação do serviço
 Adquirir caminhão coletor tipo compactador.
3

 Adquirir contêineres metálicos de 5 m .
 Adquirir contêineres de plástico de 2 rodas.
 Adquirir papeleiras de rua.
 Adquiri outros equipamentos similares.

RESPONSÁVEL

Coordenadoria de Planejamento

IMPLANTAÇÃO

Curto prazo (2013/2016)

META

100% em 2016

CUSTOS

R$ 500.000,00

FINANCIAMENTO

Recursos próprios do tesouro municipal
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AÇ Ã O 39
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

06 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

SUBPROGRAMA

Qualidade na prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos.

AÇÃO 38

Aquisição de equipamentos

OBJETIVO
GERAL

Melhorar a prestação do serviço
 Adquirir caminhão coletor tipo compactador.
3

 Adquirir contêineres metálicos de 5 m .
 Adquirir contêineres de plástico de 2 rodas.
 Adquirir papeleiras de rua.
 Adquiri outros equipamentos similares.

RESPONSÁVEL

Coordenadoria de Planejamento

IMPLANTAÇÃO

Médio prazo (2017/2020)

META

100% em 2020

CUSTOS

R$ 500.000,00

FINANCIAMENTO

Recursos próprios do tesouro municipal
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AÇ Ã O 40
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

06 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

SUBPROGRAMA

Qualidade na prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos.

AÇÃO 38

Aquisição de equipamentos

OBJETIVO
GERAL

Melhorar a prestação do serviço
 Adquirir caminhão coletor tipo compactador.
3

 Adquirir contêineres metálicos de 5 m .
 Adquirir contêineres de plástico de 2 rodas.
 Adquirir papeleiras de rua.
 Adquiri outros equipamentos similares.

RESPONSÁVEL

Coordenadoria de Planejamento

IMPLANTAÇÃO

Longo prazo (2021/2032)

META

100% em 2025

CUSTOS

R$ 500.000,00

FINANCIAMENTO

Recursos próprios do tesouro municipal
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AÇ Ã O 41
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

06 – DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

SUBPROGRAMA

Qualidade na prestação dos serviços de drenagem e manejo de
águas pluviais urbanas.

AÇÃO 39

Elaborar cadastro da infraestrutura existente

OBJETIVO
GERAL

Manter o cadastro da infraestrutura atualizado
 Levantar as seguintes unidades:
- bocas de lobo;
- poços de visita;
- caixas de passagem;
- tubulações;
- galerias e canais.
 Subsidiar a elaboração de planos e projetos.
 Avaliar a capacidade do sistema de microdrenagem.

RESPONSÁVEL

Coordenadoria de Planejamento

IMPLANTAÇÃO

Curto prazo (2013/2016)

META

100% em 2014

CUSTOS

R$ 70.000,00

FINANCIAMENTO

Recursos próprios do tesouro municipal
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AÇ Ã O 42
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IRACEMÁPOLIS - SP
PROGRAMA

06 – DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

SUBPROGRAMA

Qualidade na prestação dos serviços de drenagem e manejo de
águas pluviais urbanas.

AÇÃO 40

Ampliar o sistema de microdrenagem urbana.

OBJETIVO
GERAL

Ampliar a cobertura com rede de microdrenagem urbana.
 Implantar:
- bocas de lobo;
- poços de visita;
- caixas de passagem;
- tubulações.

RESPONSÁVEL

Coordenadoria de Planejamento

IMPLANTAÇÃO

Curto prazo (2013/2016)

META

100% em 2016

CUSTOS

R$ 1.000.000,00

FINANCIAMENTO

Recursos próprios do tesouro municipal
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CAPÍTULO 6
AÇÕES DE EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS
6.1. Introdução
A Lei 11.445/2007, que instituiu a política nacional de saneamento básico, estabeleceu, em
seu Artigo 19, que a prestação de serviços públicos de saneamento básico observará plano,
que poderá ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, no mínimo: [...] IV - ações
para emergências e contingências; [...] (BRASIL, 2007: Art. 19).
Procurando conceituar estas duas palavras – emergência e contingência – percebe-se que
neste caso tornam-se complementares, pois de acordo com o Dicionário Aurélio,
emergência é uma situação crítica; acontecimento perigoso ou fortuito, incidente, portanto
de circunstância acidental. Já contingência refere-se à qualidade do que é contingente – o
que pode ou não suceder – a eventualidade e a incerteza sobre se uma coisa acontecerá ou
não.
Sendo assim, este plano de ação tem por objetivo monitorar presumíveis fatores de risco,
identificar e prevenir possíveis acidentes, passíveis de acontecer ou não, bem como atuar
na mitigação de danos e prejuízos causados por acidentes e desastres, naturais ou
antrópicos, relacionados ao saneamento básico – abastecimento de água, esgotamento
sanitário, limpeza urbana, incluindo o manejo de resíduos sólidos, e drenagem e manejo das
águas pluviais urbanas. E, ainda, prevenir agravos a saúde relacionados ao saneamento
básico inadequado.
Este conjunto de objetivos amplos está sendo proposto considerando que, muitas vezes,
uma sucessão de pequenas falhas, mesmo que insignificantes, podem potencializar danos
maiores e, até mesmo, dar origem a enormes calamidades. Além disto, acidentes e
desastres podem ter danos e prejuízos minimizados com ações mitigadoras estruturadas.
A primeira abordagem deste plano de ação refere-se à seleção do conjunto de normas e
planos

formalmente

estabelecido

ou

a

serem

implementados,

considerando

a

regulamentação de procedimentos operacionais e de monitoramento, que realizados
cotidianamente conseguem evitar, prevenir ou minimizar os efeitos adversos de
emergências e contingências. Portanto, faz parte deste Relatório de Ações Emergenciais e
Contingenciais a implantação e o acompanhamento de legislações e implantação de
vigilâncias específicas.
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O Relatório também contempla a formação de equipes multidisciplinares e intersetoriais
para trabalhar em níveis complementares e, ainda, a criação de referências técnicas para
serem consultadas quando necessário.
Este Relatório refere-se às ações de emergência e contingência relacionadas ao
saneamento básico, portanto, ele não tem o objetivo de substituir as ações da Defesa Civil
do Município, que atua em diversas outras circunstâncias de calamidade, tais como:
vendavais, deslizamento de encostas, inundações, raios e tempestades, geadas, granizo,
incêndios florestais e outros.
Da mesma forma, este Relatório não propõe substituir competências de outros órgãos
municipais responsáveis pelo monitoramento e vigilância de fatores de risco ambientais,
como o setor de vigilância ambiental, da vigilância em saúde, da Secretaria Municipal de
Saúde, que deve fazer vigilância relacionada às seguintes atividades e situações:
a) qualidade da água para consumo humano;
b) saúde de populações expostas a solo contaminado e à poluição do ar;
c) contaminantes ambientais e substâncias químicas;
d) acidentes envolvendo produtos perigosos;
e) ambientes de trabalho;
f) fatores físicos, como, por exemplo, fontes emissoras de radiações eletromagnéticas e
radioativas; e
g)

riscos

decorrentes

de

desastres

naturais,

eventos

como

secas/estiagens,

enchentes/inundações, incêndios florestais, deslizamentos/escorregamentos, vendavais,
tornados, granizo, furacões e terremotos.
Este Relatório propõe trabalhar “pari passu” com a Defesa Civil, com a Vigilância Ambiental
e outros órgãos municipais, principalmente nas ações intersetoriais com o saneamento
básico.
6.2. Equipes para atuar com ações de emergência e contingência
O Plano de Ações para Emergência e Contingência deverá contar com três estruturas
básicas,

que

deverão

ser

responsáveis

por

sua

implantação,

coordenação

e

acompanhamento. Estas estruturas deverão ser apoiadas pelo poder público e pela
sociedade, mas na prática serão compostas por pessoas que vão atuar diretamente na
efetivação do Plano. Estas estruturas são:
- Comitê Municipal para Ações de Emergência e Contingência
- Brigada Municipal para Ações de Emergência e Contingência
- Profissionais e Autoridades de Referência
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6.2.1. Comitê Municipal para Ações de Emergência e Contingência
O Comitê Municipal para Ações de Emergência e Contingência será composto por sete
membros, representando os seguintes órgãos:
I – Prestador dos Serviços de Água e Esgoto;
II – Casa da Agricultura João Ometto;
III – Divisão de Saneamento Ambiental;
IV – Coordenadoria de Saúde;
V - CODEMA;
VI - Conselho Municipal de Saúde; e
VII - Defesa Civil Municipal.
Os membros do Comitê Municipal para Ações de Emergência e Contingência, nomeados
pelo Prefeito Municipal, elegerão, entre si, seu coordenador. O coordenador eleito terá um
prazo de 90 (noventa) dias para elaborar e submeter à discussão e votação o Regimento
Interno do Comitê. O Comitê reunirá mensalmente, ordinariamente, e extraordinariamente
quando convocado por seu coordenador ou pelo Prefeito Municipal, tendo como principal
atribuição fazer a gestão do Plano de Ações para Emergência e Contingência. A função
exercida pelos membros do Comitê será considerada de relevante interesse público ficando
vedada a concessão de qualquer tipo de remuneração, vantagem ou benefício de natureza
pecuniária.
6.2.2. Brigada Municipal para Ações de Emergência e Contingência
Deverá ser criada uma Brigada Municipal composta por trabalhadores dos órgãos
integrantes do Comitê Municipal para Ações de Emergência e Contingência, bem como por
voluntários do Município, para atuar nas ações para minimizar danos ocasionados por
emergências e contingência, bem como em situações consideradas críticas. Os membros da
Brigada serão treinados pela Defesa Civil do Município e atuarão como um braço
operacional do Comitê Municipal para Ações de Emergência e Contingência. O Comitê
dimensionará o tamanho da Brigada e também ficará responsável por sua convocação, bem
como pela elaboração dos critérios de participação e de atuação dos membros da Brigada.
Todo o escopo do plano de Ações para Emergência e Contingência fará parte da grade de
conteúdos programáticos das oficinas de capacitação dos membros da Brigada. Se forem
necessárias, outras referências devem ser buscadas, mesmo fora do Município, para a
devida capacitação da Brigada. A função exercida pelos membros da Brigada será
considerada de relevante interesse público e não darão direito a nenhum tipo de
remuneração.
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6.2.3. Profissionais e Autoridades de Referência
O Comitê Municipal para Ações de Emergência e Contingência deverá manter cadastro de
profissionais especializados, que atuam no Município e também fora dele, para auxiliarem
nas questões técnicas demandadas em situações de emergência e contingências. A forma
de contribuição de cada um destes profissionais deverá ser formalizada pelo Comitê. São
sanitaristas, geólogos, hidrólogos, epidemiologistas, engenheiros, biólogos, ecologistas e
outros que exerçam atividades de suporte aos serviços de saneamento básico.
Deverá ser também criado um cadastro com os contatos dos profissionais dos serviços de
saneamento básico e da vigilância ambiental, responsáveis por ações rotineiras de vigilância
e controle identificadas pelo Plano como imprescindíveis. Estes profissionais deverão
fornecer às suas respectivas chefias relatórios mensais, que por sua vez os repassarão ao
Comitê. Deverá ser criado, ainda, um terceiro cadastro composto por autoridades municipais
que devem der informadas das ocorrências e das medidas tomadas pelo Comitê, composto
pelo menos com as seguintes autoridades: Prefeito Municipal; Coordenador Municipal de
Saúde; Responsável pela Vigilância Sanitária; Polícia do Meio Ambiente; e Promotoria
Pública.
6.3. Ações para emergência e contingência
6.3.1. Abastecimento de água
As unidades do sistema de abastecimento de água são vulneráveis a uma série de
desastres naturais, acidentes previsíveis, embora possam ocorrer e negligência técnica. A
ocorrência de um desses eventos pode paralisar o sistema de abastecimento de água, por
curto ou longo período, acarretando sérios problemas para a saúde pública, para a
economia do município e para o conforto da população. A situação pode agravar caso os
prestadores de serviços e as autoridades locais não estejam preparados para reduzir o
impacto desses eventos e reestabelecer a normalidade o mais rápido possível. Sendo
assim, o prestador do serviço de abastecimento de água deverá atuar preventivamente na
proteção dos mananciais e na normatização de procedimentos operacionais da estação de
tratamento.
6.3.1.1. Proteção do Manancial
Até que seja aprovada a lei de proteção dos mananciais, que institui a Política Municipal de
recursos Hídricos, o prestador do serviço de abastecimento de água deverá:
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I - atuar preventivamente para evitar que incidentes, de qualquer natureza, possam
comprometer a qualidade da água dos Córregos Cachoeirinha e Boa Vista e respectivas
represas de captação, no seu uso preponderante para abastecimento público;
II - implementar vigilância destinada a identificar, no menor tempo possível, anormalidades
nas características físicas e biológicas na água dos Córregos Cachoeirinha e Boa Vista;
III - estabelecer regras para deliberação sobre a interrupção do fornecimento de água,
preventivamente e corretivamente, considerando as incertezas sobre a qualidade da água
bruta no ponto de captação por acontecimento fortuito;
IV - avaliar as condições ambientais, fomentar e implantar procedimentos de monitoramento
de acordo com as legislações vigentes e implementar ações de recuperação e preservação
requeridas;
V - organizar e sistematizar análises de qualidade de água dos Córregos Cachoeirinha e
Boa Vista, proporcionando subsídios ao prestador do serviço, em relação ao processo de
tratamento da água para abastecimento público;
VI - identificar e localizar atividades, que em razão de sua natureza, sejam consideradas de
risco para a qualidade da água dos Córregos Cachoeirinha e Boa Vista, para elaboração de
um diagnóstico, de acordo com a seguinte relação: ausência de tratamento de efluentes
domésticos e agropastoris; ausência ou deficiência da destinação adequada dos resíduos
sólidos; depósito de lixo a céu aberto; inexistência de infraestrutura para escoamento de
águas pluviais; atividades clandestinas (indústrias, criações de animais, abatedouros e
atividades extrativistas, dentre outras); estradas rurais com manutenção inadequada; tráfego
de veículos com carga perigosa (tóxica); loteamentos clandestinos e ocupações ilegais;
áreas degradadas; matas ciliares e matas de topo, inexistente ou altamente degradada;
VII - capacitar os operadores da ETA, com o objetivo de possibilitar a identificação de
alterações das características físicas da água dos Córregos Cachoeirinha e Boa Vista,
considerando as seguintes ocorrências: presença de espuma na água; alteração da cor
característica (principalmente a cor verde); presença de odor anormal; mortandade de
peixes; manchas anormais na superfície da água; e turbidez acentuada fora do período de
chuvas.
6.1.3.2. Estação de Tratamento de água (ETA)
Para melhorar os aspectos gerenciais de operação da estação de tratamento de água (ETA)
as seguintes ações são propostas preliminarmente:
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I - implementar vigilância analítica destinada a identificar, no menor tempo possível,
anormalidades nas características físico-químicas e biológicas na água do Ribeirão da
Penha;
II - criar banco de dados com histórico do manancial, destinado a balizar medidas
preventivas e corretivas.
III - monitorar, rotineiramente, a água dos Córregos Cachoeirinha e Boa Vista, para
identificar quaisquer anormalidades em suas características físico-químicas e biológicas que
possam comprometer a qualidade da água distribuída à população;
IV – realizar análises físico-químicas e biológicas para determinação do IQA – Índice de
Qualidade da Água dos Córregos Cachoeirinha e Boa Vista, considerando a seguinte
metodologia: período de coleta representativas das 4 estações do ano; localização dos
pontos de coleta; anexar informações meteorológicas relativas a temperatura, precipitação e
evaporação;
V - estabelecer metodologia e protocolo de atuação nos casos de incidentes que possam
comprometer a qualidade da água destinada à população;
VI - contratar consultoria para implantar sistema de qualidade nas atividades de operação da
estação de tratamento de água;
VII - capacitar os operadores de ETA, quanto à introdução dos novos parâmetros de
controle de qualidade da água e para a operação dos respectivos equipamentos, visando os
seguintes objetivos:
a) reconhecer a importância do controle da qualidade da água dos Córregos Cachoeirinha e
Boa Vista com vistas ao abastecimento público;
b) reconhecer o significado dos resultados das análises do controle de qualidade;
c) desenvolver o aprendizado para a operação dos equipamentos de controle de qualidade
da água; e
d) subsidiar a chefia na identificação e avaliação, nos casos de anormalidades nas
características físico-químicas e biológicas da água dos Córregos Cachoeirinha e Boa Vista.
Considerando a situação atual do sistema de abastecimento de água de Iracemápolis, bem
como das bacias hidrográficas dos Córregos Cachoeirinha e Boa Vista, a Tabela 85
relaciona os principais eventos de emergência e contingência e as respectivas medidas de
controle.
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Tabela 85. Eventos de emergência e contingência e medidas de controle – Abastecimento de Água
UNIDADE DO SISTEMA

EVENTO DE EMERGÊNCIA E
CONTIGÊNCIA

MEDIDAS DE CONTROLE
- Capacitar os recursos humanos alocados na estação de tratamento de água
para lhe dar com esse tipo de evento.
- Promover a fiscalização rotineira das atividades desenvolvidas na bacia
hidrográfica, a fim de prevenir eventos perigosos.
- Cumprir as determinações da Portaria 2.914/2011, no que diz respeito,
especificamente, ao monitoramento da água bruta.
- Implantar análises de rotina da água bruta para determinação de alcalinidade e
condutividade, como indicadores de anormalidade.
- Colocar placas nas principais vias e acessos da bacia hidrográfica informando
telefone de contato em casos de acidentes com produtos químicos.

1 – Manancial
(bacia hidrográfica e represa)

- Construir aquário para controle biológico da água bruta, utilizando peixes
3
encontrados nos mananciais, na proporção de 4 a 6 unidades por m .

1.1 - Derramamento acidental de
produtos químicos.

- Paralisar imediatamente a estação de tratamento de água em caso de acidente.
- Comunicar aos órgãos ambientais, de recursos hídricos e de saúde pública
estadual e municipal, alteração da qualidade da água no ponto de captação que
comprometa a tratabilidade da água para consumo humano (art. 13, inciso VIII da
Lei 2.914/2011);
- Identificar imediatamente o produto químico derramado.
- Contatar empresa responsável pela fabricação do produto químico para
informar-se das suas características.
- Elaborar um plano de ação e tomar as medidas cabíveis, incluindo a eficaz
comunicação à população, sem prejuízo das providências imediatas para a
correção da anormalidade (art. 44 da Lei 2.914/2011).

Continua
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Tabela 85. Eventos de emergência e contingência e medidas de controle – Abastecimento de Água (continuação)
UNIDADE DO SISTEMA

EVENTO DE EMERGÊNCIA E
CONTIGÊNCIA

MEDIDAS DE CONTROLE
- Identificar e cadastrar os produtos químicos utilizados nas atividades da
agropecuária localizados na bacia hidrográfica.
- Promover a fiscalização rotineira das atividades desenvolvidas na bacia
hidrográfica, a fim de prevenir eventos perigosos.
- Reconstituir as matas ciliares para atuar como barreira física nas ocasiões de
chuvas.
- Capacitar os recursos humanos alocados na estação de tratamento de água
para lhe dar com esse tipo de evento.
- Cumprir as determinações da Portaria 2.914/2011, no que diz respeito,
especificamente, ao monitoramento da água bruta.

1 – Manancial
(bacia hidrográfica e represa)

1.2 – Lixiviação de produtos químicos
(fertilizantes, agrotóxicos e vinhoto).

- Implantar análises de rotina da água bruta para determinação de alcalinidade e
condutividade, como indicadores de anormalidade.
- Construir aquário para controle biológico da água bruta, utilizando peixes
3
encontrados nos mananciais, na proporção de 4 a 6 unidades por m .
- Paralisar imediatamente a estação de tratamento de água em caso de
confirmação de contaminação.
- Comunicar aos órgãos ambientais, de recursos hídricos e de saúde pública
estadual e municipal, alteração da qualidade da água no ponto de captação que
comprometa a tratabilidade da água para consumo humano (art. 13, inciso VIII da
Lei 2.914/2011);
- Elaborar um plano de ação e tomar as medidas cabíveis, incluindo a eficaz
comunicação à população, sem prejuízo das providências imediatas para a
correção da anormalidade (art. 44 da Lei 2.914/2011).
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Tabela 85. Eventos de emergência e contingência e medidas de controle – Abastecimento de Água (continuação)
UNIDADE DO SISTEMA

EVENTO DE EMERGÊNCIA E
CONTIGÊNCIA

MEDIDAS DE CONTROLE
- Reconstituir as matas ciliares para atuar como barreira física ao carreamento de
fertilizantes e vinhoto, nas ocasiões de chuvas.
- Capacitar os recursos humanos alocados na estação de tratamento de água
para lhe dar com esse tipo de evento.
- Cumprir as determinações da Portaria 2.914/2011, no que diz respeito,
especificamente, ao monitoramento da água bruta.
- Avaliar sabor e odor rotineiramente, como indicadores de anormalidade.

1 – Manancial
(bacia hidrográfica e represa)

1.3 - Florescência de algas
(cianobactérias).

- Implantar análises de rotina da água bruta para determinação de alcalinidade e
condutividade, como indicadores de anormalidade.
- Comunicar aos órgãos ambientais, de recursos hídricos e de saúde pública
estadual e municipal, alteração da qualidade da água no ponto de captação que
comprometa a tratabilidade da água para consumo humano (art. 13, inciso VIII da
Lei 2.914/2011);
- Elaborar um plano de ação e tomar as medidas cabíveis, incluindo a eficaz
comunicação à população, sem prejuízo das providências imediatas para a
correção da anormalidade (art. 44 da Lei 2.914/2011).
- Antecipar a situação (previsão da meteorologia) e prevenir a população da
probabilidade do evento.

1 – Manancial
(bacia hidrográfica e represa)

- Desenvolver campanha nos meios de comunicação para o uso racional da água,
evitando-se desperdícios e consumos abusivos.

1.4 - Variações climáticas sazonais
(estiagens prolongadas).

- Elaborar e implementar plano de racionamento com rodízio de abastecimento.
- Adotar mecanismos tarifários de contingência nas épocas de estiagens.

Continua
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Tabela 85. Eventos de emergência e contingência e medidas de controle – Abastecimento de Água (continuação)
UNIDADE DO SISTEMA

2 – Estação de
Tratamento de Água.

EVENTO DE EMERGÊNCIA E
CONTIGÊNCIA

MEDIDAS DE CONTROLE

2.1 – Paralisação da ETA.

- Comunicar a paralisação do abastecimento à população, defesa civil, instituições
e autoridades.

- Inundação de captações e elevatórias.
- Interrupção prolongada de energia elétrica.
- Pane em instalações e equipamentos.

- Disponibilizar caminhões pipa para abastecimento emergencial em hospitais,
postos de saúde e etc..
- Reparar as instalações e equipamentos danificados.
- Capacitar os recursos humanos da estação de tratamento de água com
regularidade.

2.2 – Falhas no tratamento da água.
- Incapacidade do operador controlar
o processo.
2 – Estação de
Tratamento de Água.

- Deficiência na dosagem de produtos
químicos.
- Mau funcionamento de
equipamentos.

- Equipar laboratórios físico-químico e bacteriológico.
- Realizar rotineiramente o teste dos jarros (jar-test) - ensaios de dosagem de
produtos químicos.
- Realizar manutenção e substituição de equipamentos.

- Falta de produtos químicos
2.3 – Segurança na ETA

- Controlar os estoques de produtos químicos (estoque alarme).
- Elaborar relatórios diários e mensais de operação da ETA.
- Substituir a utilização do clorogás pelo hipoclorito cálcio.

- Gases e vapores perigosos.
2 – Estação de
Tratamento de Água.

- Cumprir as determinações da Portaria 2.914/2011, no que diz respeito,
especificamente, ao monitoramento da água bruta.

Controlar o funcionamento dos equipamentos.

- Falha nos alarmes dos equipamentos de
monitoramente.
- Risco de incêndio e explosão.

- Disponibilizar uniformes e equipamentos de segurança para todos que
trabalham na estação de tratamento.
- Promover a manutenção das instalações elétricas.

- Manipulação de reagentes.

- Promover esquemas de segurança para prevenir sabotagem.

Sabotagem e acidentes naturais.

- Impedir a entrada de pessoas não autorizadas.
Continua
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Tabela 85. Eventos de emergência e contingência e medidas de controle – Abastecimento de Água (continuação)
UNIDADE DO SISTEMA

3 - Sistema de distribuição de água.
(redes, reservatórios e elevatórias)

EVENTO DE EMERGÊNCIA E
CONTIGÊNCIA

MEDIDAS DE CONTROLE

3.1 - Falta d’água parcial ou localizada.

- Comunicar a paralisação do abastecimento à população, defesa civil, instituições
e autoridades.

- Falta de energia elétrica.
- Problema em equipamentos de elevatórias.
- Rompimento de redes e adutoras.

- Reparar as instalações e equipamentos danificados.

3.2 – Perda de qualidade da água no sistema
de distribuição.

3 - Sistema de distribuição de água.
(redes, reservatórios e elevatórias)

- Disponibilizar caminhões pipa para abastecimento emergencial em hospitais,
postos de saúde e etc..

- Infiltrações e contaminações em ligações
cruzadas (água/esgoto).
- Rupturas e vazamentos invisíveis em redes e
adutoras.
- Operação inadequada de manutenção de
redes e adutoras.

- Implementar plano de controle de perdas.
- Garantir pressão adequada na rede de distribuição.
- Garantir residual mínimo de cloro na rede de distribuição (0,2 mg/l).
- Reparar imediatamente as redes danificadas.
- Capacitar os trabalhadores para reparo de redes.
- Realizar descarga e desinfecção local após a realização dos serviços de reparo
de redes.
- Manter a área dos reservatórios sem acesso a pessoas não autorizadas
(vedação/cercamento).
- Manter as tampas de inspeção fechadas com cadeado.

3 - Sistema de distribuição de água.
(redes, reservatórios e elevatórias)

3.3 – Perda de qualidade da água nos
reservatórios

- Manter as ventilações e extravasores com telas para prevenir a entrada de
insetos, animais e objetos estranhos.
- Estabelecer programa de limpeza periódica dos reservatórios.
- Manter os reservatórios metálicos livre de corrosão.
- Manter os reservatórios de concreto devidamente impermeabilizados, sem
vazamentos .
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6.3.2. Tarifa de contingência de abastecimento de água
A instituição de mecanismos tarifários de contingência, para ser implementada nos períodos
de estiagem, previamente determinado e divulgado a população, pode ser feito através da
cobrança de uma tarifa de ultrapassagem. A cobrança da tarifa de ultrapassagem ocorrerá
sempre que, nos períodos de estiagem, o consumo de água for maior que a média dos
consumos verificados nos meses fora do período de estiagem. Nesse sistema considera-se,
além da cobrança do consumo real medido pelos hidrômetros, a cobrança da “tarifa de
contingência”, com a finalidade de coibir os desperdícios e consumos abusivos que ocorrem
nessas ocasiões, e que comprometem o suprimento de água de parte da população,
geralmente aquela localizada nas partes mais altas ou na periferia. Nessa situação a conta
de água será o somatório de duas tarifas:
- Tarifa de consumo real.
- Tarifa de contingência.
É importante frisar que, sendo o consumo nos meses de estiagem, igual ou menor que a
média dos consumos verificados nos meses fora do período de estiagem, a tarifa de
contingência será igual a zero. Sugere-se a seguinte fórmula para o cálculo da tarifa de
contingência (TC):

TC  (VMPE  VMFPE )  R $ / m 3
• TC = Tarifa de contingência.
• VMPE = Volume consumido no período de estiagem (m3).
• VMFPE = Volume médio consumido fora do período de estiagem (m3).
• R$/ m3 = Custo da tarifa de contingência por Categoria.
6.3.3. Esgotamento Sanitário
O sistema de esgotamento sanitário, por suas características construtivas e operacionais já
efetivam uma série de procedimentos que se constituem, por si só, em um conjunto de
elementos preventivos. Mas, algumas ações complementares devem ser previstas no Plano
de Ação para Emergências e Contingências, para as quais deverão ser estabelecidos
protocolos de atuação específicos:
a) Conexões cruzadas que contaminam a água para consumo humano;
b) Refluxo de esgoto em domicílios, prédios públicos, em estabelecimentos comerciais e
industriais; e
c) Rompimento de emissários e coletores troncos que causam avarias de grande monta.
A Tabela 86 relaciona os principais eventos de emergência e contingência e as respectivas
medidas de controle.
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Tabela 86. Eventos de emergência e contingência e medidas de controle – Esgotamento Sanitário
UNIDADE DO SISTEMA

E V E N T O DE EMERGÊNCIA E
CONTIGÊNCIA

MEDIDAS DE CONTROLE

- Comunicar as autoridades ambientais.
1 - Sistema coletor de esgoto.
(ramais, redes, interceptores e
emissário)

1.1 – Entupimento e extravazamento
de esgoto

1 - Sistema coletor de esgoto.
(redes, interceptores e emissário)

1.2 – Retorno de esgoto nas ligações
Prediais
- Entupimento de rede coletora.
- Lançamento de águas pluviais na rede
de esgoto.

2 – Estação elevatória
de esgoto

1.3 – Paralisação da elevatória de esgoto
- Falta de energia elétrica.
- Pane em equipamento.
- Vandalismo.

- Reestabelecer o funcionamento das redes.
- Realizar campanha para conscientizar a população a não lançar objetos
estranhos no sistema de esgoto.
- Reestabelecer o funcionamento das redes.
- Realizar campanha para conscientizar a população a não lançar águas
pluviais no sistema de esgoto.
- Localizar as interligações de água pluvial e notificar os responsáveis
para correção da irregularidade.
- Comunicar as autoridades ambientais.
- Reestabelecer o funcionamento da elevatória.
- Promover a manutenção preventiva.
- Comunicar à polícia os atos de vandalismo.
- Capacitar os recursos humanos da estação de tratamento de esgoto
com regularidade.

3 – Estação de tratamento
de esgoto

- Elaborar relatórios diários e mensais de operação e monitorar a ETE.

1.4 – Mau desempenho da ETE.

- Avaliar sobrecarga na ETE.
- Avaliar possibilidade de carga tóxica.
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6.3.4. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos sólidos.
O Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos (PGIRSU),
complementado pelos planos setoriais de Gerenciamento Integrado: dos Resíduos dos
Serviços de Saúde (PGIRSS); de Resíduos da Construção Civil (PGIRCS); de Coleta
Seletiva (PGICS); de Resíduos Plásticos (PGIRP); de Resíduos de Pilhas, Baterias e
lâmpadas (PGIRPBL); de Resíduos de Equipamentos Eletrônicos (PGIREE); e de Resíduos
de Óleo de Cozinha (PGIROC); vão permitir um sistema de operação, manutenção e de
monitoramento que já efetivam uma serie de procedimentos que se constituem, por si só,
em um conjunto de elementos preventivos. Mas, algumas ações complementares devem ser
previstas no Plano de Ações para Emergências e Contingências, para as quais deverão ser
estabelecidos protocolos de atuação específicos:
a) Ação para acumulo de lixo nos aglomerados urbanos por motivo de greve dos coletores;
b) Cadastro e monitoramento de todas as fontes de material radioativo em uso no Município;
c) Ações emergenciais para contaminação com lixo tóxico provenientes de resíduos
biológicos e químicos.
A Tabela 87 relaciona os principais eventos de emergência e contingência e as respectivas
medidas de controle.
3.5 – Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas.
Segundo a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (BRASIL, 2005), as
inundações figuram entre as catástrofes naturais que mais danos ocasionam à saúde
pública e ao patrimônio, com elevada morbimortalidade, em decorrência do efeito direto das
enchentes e das doenças infecciosas secundárias aos transtornos nos sistemas de água e
saneamento. No caso específico da drenagem e manejo das águas pluviais urbanas existe
na Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, um “Plano de Contingência
de Vigilância em Saúde Frente a Inundações”.
Sendo assim, o Comitê para Ações de Emergências e Contingências de Iracemápolis
deverá elaborar os protocolos para as intervenções municipais em ações de emergência e
contingências relacionadas aos problemas de drenagem urbana a partir do referido Plano do
Governo Federal.
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Tabela 87. Eventos de emergência e contingência e medidas de controle – Limpeza Urbana
ETAPA DO SERVIÇO

EVENTO DE EMERGÊNCIA E
CONTIGÊNCIA

1 – Varrição.

1.1 – Paralisação do serviço.
- Greve.

1 – Varrição.

1.2 – Paralisação do serviço.
- Excesso de chuvas.

2 – Coleta.

2.1 – Paralisação do serviço.
- Greve.

2 – Coleta.

2.2 – Destinação inadequada de
resíduos.

MEDIDAS DE CONTROLE

- Contratar garis em caráter de emergência.
- Informar a população e solicitar colaboração para manter a cidade
limpa.
- Informar a população e solicitar colaboração para manter a cidade
limpa.
- Contratar empresa especializada em caráter de emergência.
- Informar a população e solicitar colaboração para manter a cidade
limpa.
- Fazer a remoção dos resíduos.
- Informar as autoridades ambientais.
- Contratar pessoal em caráter de emergência.
3 - Disposição Final.

3.1 – Paralisação do serviço.
- Greve.

3 - Disposição Final.

3.2 – Paralisação do serviço.
- Excesso de chuvas.

- Enviar os resíduos para um aterro particular.
- Informar a população e solicitar colaboração para manter a cidade
limpa.
- Enviar os resíduos para um aterro particular.
- Informar a população e solicitar colaboração para manter a cidade
limpa.
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Tabela 88. Eventos de emergência e contingência e medidas de controle – Drenagem Urbana
UNIDADE DO SISTEMA

1 – Sistema
de microdrenagem.

1 – Sistema
de microdrenagem.

2 – Sistema
de macrodrenagem.

EVENTO DE EMERGÊNCIA E
CONTIGÊNCIA

MEDIDAS DE CONTROLE

1.1 – Alagamento provocado por:
- Ausência de microdrenagem.
- Sistema de microdrenagem
subdimensionado.
- Boca de lobo/ramal entupido.

- Estimar o tamanho da população sob risco e sua distribuição por área
geográfica.
- Elaborar projeto para construção/ampliação da infraestrutura de
microdrenagem.
- Desobstruir as galerias, ramais e as bocas de lobo.
- Desenvolver campanha educativa para conscientizar a população a
manter a cidade limpa e a não lançar resíduos no sistema de
microdrenagem.

1.2 – Mau cheiro oriundo das
bocas de lobo.

- Promove a limpeza das bocas de lobo.
- Verificar a existência de ligações de ramis de esgoto no sistema de
drenagem.
- Desenvolver campanha educativa para conscientizar a população a
manter a cidade limpa e a não lançar resíduos no sistema de
microdrenagem.

1.1 – Inundação provocada por
transbordamento de curso d’água.

- Estimar o tamanho da população sob risco e sua distribuição por área
geográfica.
- Identificar a disponibilidade e as condições dos abrigos.
- Evitar a ocupação de áreas de risco de passagem de inundação
ribeirinha.
- Elaborar estudo para controle de cheias e inundações.
- Realizar obras de desobstrução e desassoreamento dos cursos d’água.
- Desenvolver campanha educativa para conscientizar a população a
manter a cidade limpa e a não lançar resíduos no sistema de
microdrenagem.
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6.4. Atuação em agravos, doenças, surtos epidêmicos relacionados ao saneamento
ambiental inadequado.
O Sistema Único de Saúde (SUS) possui protocolos bem definidos para atuar em doenças e
agravos decorrentes de adversidades provocados pela falta ou pela inadequação do
saneamento básico. Sendo assim, o Comitê para Ações de Emergências e Contingências
deverá construir uma estratégia específica para:
a) Atuar na prevenção, vigilância e controle dessas doenças transmissíveis, relacionadas na
Tabela 4.1.
Tabela 89. Doenças relacionadas a um saneamento ambiental inadequado.
CATEGORIA

1 – Doenças de transmissão feco-oral.

2 – Doenças transmitidas por inseto vetor.

3 – Doenças transmitidas através do contato
com a água.
4 – Doenças relacionadas com a higiene.

5 – Geo-helmintos e teníases

DOENÇAS

Diarreias
Febres entéricas
Hepatite A
Dengue
Febre Amarela
Leishmanioses
Filariose linfática
Malária
Doença de chagas
Esquistossomose
Leptospirose
Tracoma
Conjuntivites
Micoses superficiais
Helmintíases
Teníases

CID-10

A00; A02; A04; A06; A09
A01
B15

B65
A27
A71
H10
B35; B36
B68; B69; B71; B76; B83
B67

Fonte: COSTA ET AL, 2004
CID-10: Classificação Internacional de Doenças. Revisão 1996

b) Atuar na prevenção, vigilância, controle e tratamento das doenças não transmissíveis
relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, como aquelas derivadas de
cianotoxinas, agrotóxicos e outros contaminantes.
c) Atuar na prevenção, vigilância, controle e tratamento dos agravos relacionados ao
saneamento ambiental inadequado decorrentes de traumas, afogamentos e picadas de
animais peçonhentos.
6.5. Acidentes com cargas perigosas e produtos químicos
O Governo do Estado de São Paulo, sob a coordenação da Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo (CETESB), ligada à Secretaria do Meio Ambiente, instituiu
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Subcomissão de Estudos e Prevenção de Acidente no Transporte Terrestre de Produtos
Perigosos da Região de Paulínia.
A CETESB também possui um Setor de Operações de Emergência tem por finalidade
intervir em situações emergenciais que representam riscos ao meio ambiente, causados por
eventos acidentais ocorridos em fontes ou atividades que manipulam substâncias químicas
no Estado de São Paulo, nas mais diversas atividades, destacando-se o transporte
rodoviário, marítimo e posto de abastecimento de combustíveis.
O Comitê para Ações de Emergências e Contingências deverá propor ao Executivo
Municipal um convênio com o Governo do Estado para cooperação mútua, objetivando
atuação complementar para a prevenção de acidente no transporte terrestre de produtos
perigosos e em situações emergenciais que representam riscos ao meio ambiente,
causados por eventos acidentais ocorridos em fontes ou atividades que manipulam
substâncias químicas.
6.6. Elaboração de manuais com protocolos de atuação.
O Comitê para Ações de Emergências e Contingências deverá elaborar um protocolo de
atuação específico. Protocolo é um conjunto de regras, padrões e especificações técnicas
que irá regular as ações, ou conjunto de ações, em casos de emergências ou contingências.
É uma descrição detalhada de como e por que cada ação será conduzida. Eles devem estar
formalmente registrados em um manual específico. Nele devem figurar informações
detalhando todos os passos a serem trilhados:
a) Como caracterizar a ocorrência ou o fato gerador da emergência e contingência.
b) Quais pessoas devem ser informadas;
c) Quem vai centralizar e fornecer as informações sobre o tema;
d) Quais são os responsáveis para atuar em cada etapa do processo – diagnóstico, prevenção, correção etc..
e) Qual é a cadeia hierárquica de deliberações sobre a situação em pauta;
f)

Para onde devem ser encaminhadas as pessoas que necessitam de cuidados.

g) Quais são os insumos e equipamentos que devem ser estocados;
h) Qual a legislação aplicada ao tema deve ser atendida.
i)

Quais cuidados são necessários ao acolhimento das pessoas que estão precisando de

apoio.
Deverá existir um protocolo para ações preventivas, outro destinado a ações para
atendimento emergencial e um terceiro para ações de readequação dos sistemas que
sofreram avarias e áreas atingidas por sinistros. Os protocolos devem ser elaborados e
periodicamente revisados por uma equipe técnica formalmente designada pelo Comitê para
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Ações de Emergências e Contingências, permitindo seu aperfeiçoamento com base na
experiência acumuladas no Município, ou mesmo fora dele.
Os protocolos deverão conter normas de procedimento para atuação de todos os atores
envolvidos nos processos instituídos pelas ações de emergência e contingência.
6.7. Ações para informação e capacitação
a) Plano de marketing
Com base em toda a proposta aprovada para o Plano de Ações de Emergências e
Contingências, deverá ser contratada uma consultoria especializada para divulgar e levar as
propostas do plano ao conhecimento de cada cidadão, contribuindo para o empoderamento
da população e a criação de um canal permanente de dialogo com a sociedade.
b) Telefone para Urgências e Emergências
O Comitê deverá fazer uma parceria com o Corpo de Bombeiros e com a Defesa Civil
Municipal para ser acionado quando os telefones de emergência destas entidades
registrarem ocorrências caracterizadas como de competência do saneamento básico e
pactuadas entre as partes.
c) Plano de Identificação, Sinalização e Placas de Alerta
Com base na legislação internacional e nacional de alertas para situações adversas todos
os sistemas e áreas de interesse devem estar devidamente sinalizados, para alertar a todos
sobre os cuidados necessários, os perigos associados, a necessidade de tomada de
decisão em caso de emergência e contingência e serviços ou autoridades a serem
informadas.
d) Conteúdo programático e normas de procedimento das oficinas de capacitação
O Comitê para Ações de Emergências e Contingências deverá coordenar um plano de
capacitação a partir das seguintes referências:
I - todas as qualificações terão como parte integrante do conteúdo programático o Plano de
Ações para Emergência e Contingências;
II - Todas as qualificações previstas para os diferentes conjuntos de atores – trabalhadores,
Comitê, brigada, população, membros dos conselhos municipais, alunos do ensino formal,
etc. – devem ter o conteúdo programático preestabelecido com base nos protocolos e em
critérios e prioridades definidos pela política pública municipal para ações de emergência e
contingência.
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CAPÍTULO 7
AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DE PROGRAMAÇÃO
7.1. Introdução
Este Volume do Plano Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis apresenta o
Relatório de Avaliação Sistemática de Programação – RASP, trazendo, como principais, os
seguintes tópicos:
a) Sistema Municipal de Saneamento Básico- Instrumentos de gestão:
- proposição para instituição do Sistema Municipal de Saneamento Básico, compreendendo
entre outros o Conselho e o Fundo Municipal de Saneamento Básico;
- proposição de instrumentos de gestão para maximização da eficácia das ações e
resultados.
b) Controle Social:
- definição de instrumentos de controle social e de transparência e divulgação das ações;
- indicação de mecanismos de controle social e diretrizes gerais relacionadas aos direitos e
deveres dos usuários;
c) Regulação
- indicação dos instrumentos regulatórios setoriais e gerais;
d) Avaliação de desempenho
- definição de instrumentos de avaliação de indicadores de desempenho e de crítica de
resultados;
- estabelecimento de sistema de informações estratégicas sobre os serviços de saneamento
básico, considerando a articulação com o Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento – SNIS;
- Identificação dos procedimentos para avaliação de impactos, benefícios e aferição de
resultados.
7.2. Sistema municipal de saneamento básico – instrumentos de gestão
O nível gestão será avaliado por meio de indicadores de desenvolvimento sustentável,
conforme definido no item 2 do Volume I – Relatório de Sistema de Indicadores. Dentro
deste contexto, a Tabela 90 apresenta os indicadores selecionados, abrangendo as
dimensões ambiental, social, econômica e institucional.
Estes indicadores vão possibilitar estabelecer referências entre os valores obtidos em
Iracemápolis e os valores disponibilizados pelo IBGE, como por exemplo, para o estado de
São Paulo. Além, da construção de uma série histórica para verificação da evolução
incremental das mudanças pretendidas pelo Plano Municipal de Saneamento de
Iracemápolis.
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Tabela 90. Indicadores de gestão
DIMENSÃO

INDICADOR

Q u al i d a d e d as
á g u as i nt er i or es

Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO
Índice de Qualidade da Água - IQA
Acesso a serviço de coleta de lixo doméstico na zona
urbana
Destinação final do lixo coletado adequada

Dimensão Ambiental
S a n e am e n t o

Acesso a sistema de abastecimento de água na zona
urbana
Acesso a esgotamento sanitário na zona urbana
Tratamento dos esgotos sanitários coletados

Dimensão
Social

Saúde

Doenças relacionadas
inadequado
DRSAI

ao

saneamento

ambiental

Taxa de investimento em saneamento básico
Dimensão
Econômica

Q u a dr o
ec o n ôm i c o

Grau de endividamento em saneamento básico
Reciclagem
Coleta seletiva de lixo

Dimensão
Institucional

Q u a dr o
i ns t i t uc i o n al
C a p ac i d a d e
i ns t i t uc i o n al

Atendimento as metas do objetivo “sete” dos Objetivos
13
do Desenvolvimento do Milênio (ODM)
Existência de Conselho Municipal de Saneamento Básico
Gastos do saneamento básico com proteção ao meio
ambiente

Está sendo proposto no Volume V – Relatório de Compatibilização de Planos Setoriais,
integrante deste Plano Municipal de Saneamento Básico, minuta de lei que estabelece a
Política Pública Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis que contará, para
execução das ações dela decorrentes, com o Sistema Municipal de Saneamento Básico de
Iracemápolis (SMSB).
O Sistema Municipal de Saneamento Básico (SMSB) fica definido como o conjunto de
agentes institucionais, que no âmbito das respectivas competências, atribuições,
prerrogativas, e funções, integram-se, de modo articulado e cooperativo, para a formulação
das políticas, definição de estratégias e execução das ações de saneamento básico.
Conforme proposto na minuta de lei mencionada, o Sistema Municipal de Saneamento
Básico de Iracemápolis será composto dos seguintes instrumentos:
I - Plano Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis (PMSBI);
II - Conferência Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis (CMSBI);
III - Conselho Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis (COMUSBI);
13

- Reduzir pela metade até 2015 a proporção da população sem acesso permanente e sustentável a água potável
segura.
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IV - Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Saneamento Básico de Iracemápolis (SESABI);
7.2.1. Plano Municipal de Saneamento Básico
O Plano Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis (PMSBI) será composto por
planos setoriais específicos de cada uma das políticas públicas que irão compor o Sistema
Municipal de Saneamento Básico (SMSBI), devendo englobar integralmente o território do
município – zonas urbanas e rurais – e observará os pressupostos definidos nesta lei e
abrangerá, no mínimo:
I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema de
indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e apontando as
causas das deficiências detectadas;
II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, admitidas
soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos
setoriais;
III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, de modo
compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais
correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento;
IV - ações para emergências e contingências;
V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das
ações programadas.
As diretivas gerais relativas ao Plano Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis
(PMSBI) são apresentadas na minuta de lei de instituição da Política Municipal de
Saneamento Básico, constante do Volume IV - Relatório de Compatibilização de Planos
Setoriais.
7.2.2. Conferência Municipal de Saneamento Básico
Propõe-se a institucionalização da Conferência Municipal de Saneamento Básico de
Iracemápolis (CMSBI), com periodicidade quadrienal, ou excepcionalmente, quando o
Gestor Municipal da Política Pública Municipal de Saneamento Básico (PPMSB) e o
Conselho Municipal de Saneamento Básico (COMUSBI) assim decidirem.
A Conferência Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis (CMSBI) terá como
objetivo avaliar a situação do saneamento básico do Município, além de propor e aprovar
diretrizes para a Política Pública Municipal de Saneamento Básico (PPMSB).
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As Conferências serão precedidas de pré-conferências, que deverão abranger todo o
território municipal, objetivando ampliar o debate e colher um número maior de subsídios
para a Conferência Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis (CMSBI).
Deverão se convidados à participar da Conferência Municipal de Saneamento Básico de
Iracemápolis (CMSBI), representantes dos diversos segmentos sociais do Município –
usuários dos sistemas de saneamento básico, gestores e trabalhadores dos órgãos de
saneamento básico do Município.
A representação dos usuários na Conferência Municipal de Saneamento Básico de
Iracemápolis (CMSBI) será paritária em relação ao conjunto dos demais participantes, sendo
que o equilíbrio entre gestores e trabalhadores também deve ser buscado.
A Conferência Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis (CMSBI) terá sua
organização e normas de funcionamento definido em regimento próprio, aprovado pelo
Conselho Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis (COMUSBI) e submetida à
respectiva conferência.
7.2.3. Conselho Municipal de Saneamento Básico
O Conselho Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis (COMUSBI) será um órgão
colegiado de caráter deliberativo e fiscalizador, de nível estratégico superior do Sistema
Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis (SMSBI).
O Conselho Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis (COMUSBI) deverá ter
composição paritária, sendo metade dos seus membros representantes da sociedade civil
organizada e metade composta por representantes do poder público local.
Serão de competência do Conselho Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis
(COMUSBI), dentre outras:
- formular as políticas de saneamento básico, definir estratégias e prioridades, acompanhar
e avaliar sua implementação;
- discutir e propor mudanças na proposta do projeto de lei do Plano Municipal de
Saneamento Básico de Iracemápolis (PMSBI), bem como nos projetos de lei dos planos
plurianuais e das leis de diretrizes orçamentárias municipais;
- publicar o relatório contendo a situação da salubridade da população de Iracemápolis
relacionada às doenças evitáveis pela falta ou pela inadequação das ações de saneamento
no Município;
- deliberar sobre propostas de projeto de lei e programas sobre saneamento básico;
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- fiscalizar e controlar a execução da política municipal de saneamento básico, observando o
fiel cumprimento de seus princípios e objetivos;
- decidir sobre propostas de alteração da política municipal de saneamento básico;
- Atuar no sentido da viabilização de recursos destinados aos planos, programas e projetos
de saneamento básico;
- estabelecer diretrizes para a formulação de programas de aplicação dos recursos do fundo
municipal de saneamento básico;
- estabelecer diretrizes e mecanismos para o acompanhamento, fiscalização e controle do
fundo municipal de saneamento básico;
- articular-se com outros conselhos existentes no País, nos Municípios e no Estado com
vistas a implementação do plano municipal de saneamento básico;
- estabelecer as metas relativas à cobertura de abastecimento de água, de cobertura dos
serviços de esgotamento sanitário, índice e níveis de tratamento de esgotos, perdas em
sistema de água, qualidade da água distribuída referente aos aspectos físicos, químicos e
bacteriológicos, e de regularidade do abastecimento;
- propor a estrutura da comissão organizadora das conferências municipais de saneamento
básico;
- examinar propostas e denúncias e responder a consultas sobre assuntos pertinentes a
ações e serviços de saneamento;
- exercer as atividades de regulação até que seja criado um ente regulador regional;
- elaborar e aprovar o seu regimento interno;
As diretrizes gerais relativas ao Conselho Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis
(COMUSBI) são apresentados na minuta de lei de instituição da Política Municipal de
Saneamento Básico, constante do Volume V – Relatório de Compatibilização de Planos
Setoriais, do Plano Municipal de Saneamento Básico.
7.2.4. SESAB – Serviço Municipal de Saneamento Básico.
Atualmente apenas os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário estão
abrigados em um órgão próprio, destinado a prestação desses serviços. Os serviços de
limpeza urbana e drenagem urbana estão apensos em outros órgãos da administração
direta, que não têm esses serviços como atividade fim. Sendo assim, este Plano Municipal
de Saneamento Básico, propõe a criação do SESAB, incorporando em um mesmo órgão, da
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administração indireta, os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
Serão de competência do SESAB:
- estudar, projetar e executar as obras relativas à construção, ampliação, recuperação ou
remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água potável, esgotamento
sanitário e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;
- atuar como órgão coordenador e fiscalizador da execução dos convênios entre o município
e os órgãos federais ou estaduais para estudos, projetos e obras de construção, ampliação
ou remodelação dos serviços públicos de abastecimento de água potável, esgotamento
sanitário e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;
- administrar, operar, manter, conservar e explorar, diretamente, os serviços de
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos, na sede, nas vilas e nos povoados;
- lançar, fiscalizar e acompanhar o faturamento e a arrecadação das tarifas decorrentes dos
serviços prestados, bem como as taxas de contribuição que incidirem sobre os terrenos
beneficiados com tais serviços;
- exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas públicos de
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos, compatíveis com as leis gerais e especiais.
Demais aspectos relativos à estruturação do Serviço Municipal de Saneamento Básico de
Iracemápolis (SESAB), são apresentados Volume V – Relatório de Compatibilização de
Planos Setoriais, do Plano Municipal de Saneamento Básico.
7.3. Controle social
Um dos princípios fundamentais estabelecidos pela Lei 11.445/2007 (BRASIL, 2007: Art. 3º),
para a prestação dos serviços públicos de saneamento básico é o “controle social”, que foi
considerado como o:
[...] conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações,
representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de
planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico.

Ainda, de acordo com a referida Lei, o titular dos serviços formulará a respectiva política
pública de saneamento e, entre outras ações, deve estabelecer mecanismos de controle
social, nos termos da desta Lei. Especificamente, sobre a participação de órgãos colegiados
no controle social, está definido na mesma Lei (BRASIL, 2007: Art. 47º) que:
O controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá incluir a participação
de órgãos colegiados de caráter consultivo, estaduais, do Distrito Federal e municipais,
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assegurada a representação: I - dos titulares dos serviços; II - de órgãos governamentais
relacionados ao setor de saneamento básico; III - dos prestadores de serviços públicos de
saneamento básico; IV - dos usuários de serviços de saneamento básico; V - de entidades
técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor relacionadas ao setor
de saneamento básico.

O controle social será efetivado pela criação de dois colegiados participativos: a Conferência
Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis (CMSBI) e o Conselho Municipal de
Saneamento Básico de Iracemápolis (COMUSBI), conforme apresentado nos itens 2.1 e 2.2.
Recorrendo aos conceitos de colegiados participativos que fazem o controle social no
âmbito do SUS – Sistema Único de Saúde, as conferências e os conselhos municipais
podem ser mais bem compreendidos com as descrições feitas a seguir (BRASIL, 2009: 98 e
99), que podem ser transpostas para a área de saneamento básico, com as devidas e
necessárias adequações.
7.3.3. Conferências municipais de saúde
Reúnem, de forma ampla, usuários, trabalhadores, prestadores e gestores do SUS, para
discutir e refletir sobre as condições de saúde da população e a gestão do SUS,
expressando posições e votando questões orientadoras do sistema. Os municípios devem
manter em funcionamento um Conselho Municipal de Saúde e realizar as conferências
municipais de saúde, que possuem o papel preponderante de avaliar a situação da Saúde e
propor diretrizes para a formulação das políticas locais de Saúde. Seguindo a orientação
descentralizadora do SUS, são de suma importância, por estarem mais próximas do usuário
do serviço de saúde. A Conferência Municipal de Saúde deve ter sua organização e normas
de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo Conselho
Municipal de Saúde, conforme a Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990 (art. 2 § 5º d). A
conferência municipal de Saúde deve se reunir pelo menos uma vez a cada quatro anos,
com a participação dos usuários (50%), de representantes do governo, dos prestadores de
serviços e dos trabalhadores de saúde. Deve ser convocada pelo Poder Executivo ou,
extraordinariamente, pelo Conselho Municipal de Saúde.
7.3.2. Conselho Municipal de Saúde.
É um órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo, normativo e fiscalizador das
ações e serviços de saúde no âmbito do SUS, no município. Atua na formulação e
proposição de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde, inclusive em
seus aspectos econômicos e financeiros. São constituídos por participação paritária de
usuários (50%), trabalhadores de saúde (25%), representantes do governo e prestadores de
serviços (25%), cujas decisões devem ser homologadas pelo chefe do poder legalmente
constituído. Para que um conselho funcione de forma adequada, é necessário que seja
representativo e tenha legitimidade, além das condições previstas pela lei. Os usuários são
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escolhidos por membros de seu segmento, com direito à voz e voto. A participação é
voluntária e não remunerada. As reuniões do Conselho são mensais e abertas para toda a
população, com direito à voz. A criação dos conselhos municipais de Saúde é estabelecida
por lei municipal, com base na Lei nº 8.142 de 28/12/1990.
7.4. Regulação
A regulação é um mecanismo que estabelece processos decisórios institucionalizados. Ao
formular a respectiva política de saneamento básico, o titular dos serviços, deverá definir [...]
o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua
atuação (BRASIL, 2007: Art. 9º). Podem, ainda, os titulares dos serviços públicos de
saneamento básico [...] delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a prestação
desses serviços, nos termos do art. 241 da Constituição Federal e da Lei no 11.107, de 6 de
abril de 2005 (BRASIL, 2007: Art. 8º).
No caso de Iracemápolis, o Município está associado a ARES-PCJ - Agência Reguladora
dos Serviços de Saneamento da Bacia dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, constituída
na forma de consórcio público, com personalidade jurídica de direito público, na forma de
associação pública e com natureza autárquica, integrante da administração indireta de todos
os Municípios consorciados. A adesão de Iracemápolis se deu com a edição da Lei no.
1.844/2010 que ratificou o protocolo de intenções de constituição da agência reguladora.
Com base na Lei no. 11.445/2007, as atividades regulatórias deverão abranger aspectos de
fiscalização, normatização, regulação tarifária e ouvidoria, conforme discriminado na Tabela
91.
Tabela 91. Atividades regulatórias previstas na Lei no. 11.445/2007
CATEGORIA
Fiscalização

Normatização

ATIVIDADE
Garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas
Verificar o atendimento aos planos de saneamento
Editar normas sobre: a) padrões e indicadores de qualidade; b)
requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas; c) metas
progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos
prazos; d) regime, estrutura e níveis tarifários, procedimentos de
reajuste e revisão; e) medição, faturamento e cobrança de serviços; f)
monitoramento dos custos; g) avaliação da eficiência e eficácia dos
serviços prestados; h) subsídios; i) padrões de atendimento ao público e
mecanismos de participação e informação; j) medidas de contingência e
de emergência; k) penalidades pelo descumprimento de normas.
Instituir regras do sistema contábil e plano de contas na prestação
regionalizada
Definir normas técnicas relativas a qualidade, quantidade e regularidade
nos sistemas em que vários prestadores realizem atividades
interdependentes

Continua
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Tabela 91. Atividades regulatórias previstas na Lei no. 11.445/2007
CA TE G O R I A

A TI VI D AD E
Definir e fixar tarifas
Decidir a pauta das revisões tarifárias
Auditar e certificar anualmente os investimentos realizados, os valores
amortizados, a depreciação e os respectivos saldos

Re g ul a ç ão
tar i fár i a

Autorizar o prestador de serviços a repassar aos usuários custos e
encargos tributários não previstos originalmente e por ele não
administrados
Estabelecer normas e mecanismos sobre tarifas, pagamentos e
subsídios para prestadores que realizem atividades interdependentes
Adotar mecanismos tarifários de contingência em situação crítica de
escassez ou contaminação de recursos hídricos que obrigue a adoção
de racionamento
Fi x ar pr a zo par a co m u n i ca ç ã o ao s u su ár i o s
Receber e se manifestar conclusivamente sobre as reclamações dos
usuários, que não tenham sido suficientemente atendidas pelos
prestadores de serviços

O u v id or i a

Oferecer publicidade aos relatórios, estudos e decisões que se refiram à
regulação ou à fiscalização dos serviços, bem como aos direitos e
deveres dos usuários e prestadores
Dar transparência as ações, baseada em sistemas de informação e
processos decisórios institucionalizados
Fornecer amplo acesso às informações sobre os serviços prestados aos
usuários

F o n te : G a l v ão J un i or E T. AL L. 20 0 8: 1 3 8

No protocolo de intenções para constituição o Consórcio Público consta como objetivos
específicos da agencia Reguladora, as seguintes atribuições:
I - realizar a gestão associada de serviços públicos, plena ou parcialmente, através do
exercício das atividades de regulação e fiscalização de serviços públicos de saneamento
básico, aos Municípios consorciados;
II - verificar e acompanhar, por parte dos prestadores dos serviços públicos de saneamento,
o cumprimento dos Planos de Saneamento Básico dos Municípios consorciados;
III - fixar, reajustar e revisar os valores das taxas, tarifas e outras formas de contraprestação
dos serviços públicos de saneamento básico nos Municípios consorciados, a fim de
assegurar tanto o equilíbrio econômico-financeiro da prestação desses serviços, bem como
a modicidade das tarifas, mediante mecanismos que induzam a eficiência dos serviços e
que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade;
IV - homologar, regular e fiscalizar, inclusive as questões tarifárias, os contratos de
prestação de serviços públicos de saneamento básico nos Municípios consorciados;
V - prestar serviços de interesse da gestão dos serviços públicos de saneamento básico aos
Municípios consorciados e aos seus prestadores desses serviços, através de:
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a) apoio técnico e administrativo para a organização e criação de órgãos ou entidades que
tenham por finalidade a prestação ou controle de serviços públicos de saneamento básico;
b) assistência ou assessoria técnica, administrativa, contábil e jurídica;
c) apoio na implantação de procedimentos contábeis, administrativos e operacionais;
d) apoio no desenvolvimento de planos, programas e projetos conjuntos destinados à
mobilização social e educação e conscientização ambiental voltados às questões relativas
ao saneamento básico, preservação, conservação e proteção do meio ambiente e uso
racional dos recursos naturais.
VI - prestar serviços de assistência técnica e outros não descritos no inciso V desta
Cláusula, e fornecer e ceder bens a:
a) órgãos ou entidades dos Municípios consorciados, em questões de interesse direto ou
indireto para o saneamento básico (art. 2º, § 1º, inc. III, da Lei federal nº 11.107/2005);
b) municípios não consorciados ou a órgãos, instituições e entidades públicas e privadas,
desde que sem prejuízo das prioridades dos consorciados.
VII - representar os Municípios em assuntos de interesses comuns, em especial
relacionados à gestão associada de serviços públicos de regulação e fiscalização de
serviços públicos de saneamento básico, perante quaisquer órgãos ou entidades de direito
público ou privado, nacionais e internacionais.
§ 1º - Os objetivos mencionados no inciso V desta Cláusula serão executados mediante
contrato ou convênio, a ser celebrado, nos termos da legislação federal, com licitação
dispensada no caso do contratante ser órgão ou entidade da administração direta ou indireta
de Município consorciado.
§ 2º - É condição de validade para o contrato mencionado no § 1º desta Cláusula, que a
remuneração prevista no contrato seja compatível com a praticada no mercado, obtida
mediante levantamento de preços em publicações especializadas ou mediante cotação, ou,
ainda, fixada pela Diretoria Executiva da Agência Reguladora PCJ.
7.5. Avaliação de desempenho
Neste item propõe-se que os serviços de saneamento básico sejam avaliados segundo o
nível gerência, abrangendo análises das funções administrativas, operacionais e
econômicas, relacionadas diretamente à prestação dos serviços de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo
de águas pluviais urbanas, visando aperfeiçoá-las, conforme estabelecido no Volume I –
Relatório de Sistemas de Indicadores.
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Sendo assim, dentre os indicadores relacionados no Volume I, foram selecionados aqueles
que constituirão a base para avaliação da prestação dos serviços. Permitirão avaliar a
conformidade, ou não, dos serviços de saneamento prestados em Iracemápolis e
possibilitarão avaliar a eficiência da prestação dos serviços de saneamento básico, a partir
da análise de indicadores operacionais, financeiros, sanitários e ambientais, demonstrando
seu desempenho ao longo do tempo. Além disso, os indicadores poderão ser utilizados para
fazer previsões e alertar as autoridades sobre os prováveis resultados das políticas em
curso, identificando a necessidade de adaptação ou mesmo a definição de novas políticas.
7.5.1. Serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário
Para os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, foram
selecionados 27 indicadores, sendo 16 operacionais e 11 financeiros e administrativos,
tendo como base variáveis e indicadores definidos no Diagnóstico dos Serviços de Água e
Esgoto – 2010 (SNSA, 2012), do SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento, cujas informações são publicadas anualmente pela Secretaria nacional de
Saneamento Ambiental, do Ministério das Cidades.
A composição mensal desses indicadores permitirá, além da avaliação interna do
comportamento de diversas variáveis que compõem os indicadores selecionados, realizar
avaliação comparativa com os indicadores de outros serviços municipais, cujas informações
constem da avaliação anual realizada pelo SNIS.
No Anexo I é apresentado o layout de uma planilha eletrônica, elaborada para conter as
informações operacionais, administrativas e financeiras relativas às variáveis selecionadas
e, a partir dessas informações, compor e calcular os indicadores operacionais,
administrativos e financeiros selecionados.
7.5.5.1. Indicadores operacionais – abastecimento de água e esgotamento sanitário
I – Índice de atendimento urbano água
Definição: Avalia a proporção entre a população urbana atendida com abastecimento de
água e a população total das localidades atendidas.
INDICADOR
Índice de atendimento
urbano de água

FÓRMULA
=

AG026 X 100
G06a
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VARIÁVEL

NOME
População urbana
atendida com
Abastecimento de
água
População urbana
dos municípios
atendidos com
abastecimento de
água.

AG026

G06a

DEFINIÇÃO

UNIDADE

Valor da população urbana atendida com
abastecimento de água pelo prestador de serviços,
no último dia do ano de referência.

habitante

Valor da soma das populações urbanas dos
municípios em que o prestador de serviços atua com
serviços de abastecimento de água. Inclui tanto a
população servida quanto a que não é servida com
os serviços.

habitante

II – Índice de atendimento urbano esgoto
Definição: Avalia a proporção entre a população urbana atendida com esgotamento sanitário
e a população total das localidades atendidas.
INDICADOR
Índice de atendimento
urbano com esgoto

VARIÁVEL

G06a

=

ES026 x 100
G06a

NOME
População urbana
atendida com
esgotamento
sanitário.
População urbana
dos municípios
atendidos com
abastecimento de
água.

ES026

FÓRMULA

UNIDADE
%

DEFINIÇÃO

UNIDADE

Valor da população urbana atendida com
esgotamento sanitário pelo prestador de serviços, no
último dia do ano de referência.

habitante

Valor da soma das populações urbanas dos
municípios em que o prestador de serviços atua com
serviços de abastecimento de água. Inclui tanto a
população servida quanto a que não é servida com
os serviços.

habitante

III – Índice de hidrometração
Definição: Avalia a proporção entre o número de ligações com hidrômetro e o número de
ligações de água.
INDICADOR
Índice de hidrometração

VARIÁVEL

AG004

AG002

FÓRMULA
=

AG004 x 100
AG002

NOME
Quantidade de
ligações ativas de
água micromedidas.
Quantidade de
ligações ativas de
água

UNIDADE
%

DEFINIÇÃO
Quantidade de ligações ativas de água, providas de
hidrômetro
em
funcionamento
regular,
que
contribuíram para o faturamento, no último dia do ano
de referência.
Quantidade de ligações ativas de água ligadas à rede
pública, providas ou não de hidrômetro, que
contribuíram para o faturamento, no último dia do ano
de referência.
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IV – Índice de micromedição relativo ao volume disponibilizado
Definição: Avalia a proporção entre o volume micromedido e o volume disponibilizado para
consumo.
INDICADOR
Índice de micromedição
relativo
ao
volume
disponibilizado

VARIÁVEL

FÓRMULA
=

AG008 X 100
AG006 – AG024

NOME

AG008

Volume de
água micromedido.

AG006

Volume de água
produzido.

AG024

Volume de água
de serviço.

UNIDADE
%

DEFINIÇÃO

UNIDADE

Volume anual de água medido pelos hidrômetros
instalados nos ramais prediais.
Volume anual de água disponível para consumo,
compreendendo a água captada pelo prestador de
serviços tratadas nas unidades do prestador de
serviços, medido ou estimado nas saídas das ETAs.
Valor da soma dos volumes anuais de água usados
para atividades operacionais e especiais com o
volume de água recuperado.

1.000
m³/ano
1.000
m³/ano
1.000
m³/ano

V – Volume de água disponibilizado por economia
Definição: Avalia a dimensão da demanda por economias de água atendidas. Permite
avaliações comparativas entre volume disponibilizado por economia, volume micromedido
por economia e volume faturado por economia.
INDICADOR
Volume de água
disponibilizada por
economia

VARIÁVEL

FÓRMULA
=

AG006 – AG024
12 x AG003

NOME

AG006

Volume de água
produzido.

AG024

Volume de água
de serviço.

AG003

Quantidade de
economias ativas de
água

UNIDADE
m³/economia.mês

DEFINIÇÃO
Volume anual de água disponível para consumo,
compreendendo a água captada pelo prestador de
serviços tratadas nas unidades do prestador de
serviços, medido ou estimado nas saídas das ETAs.
Valor da soma dos volumes anuais de água usados
para atividades operacionais e especiais com o
volume de água recuperado.
Quantidade de economias ativas de água, que
contribuíram para o faturamento, no último dia do ano
de referência.

UNIDADE
1.000
m³/ano
1.000
m³/ano
economia

VI – Consumo micromedido por economia
Definição: Avalia a dimensão do consumo por economia de água. Permite avaliações
comparativas entre volume disponibilizado por economia, volume micromedido por
economia e volume faturado por economia.
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INDICADOR

FÓRMULA

Consumo micromedido
por economia

VARIÁVEL

AG003

AG008

=

12 x AG003

NOME

m³/economia.mês

DEFINIÇÃO

Volume de
água micromedido.
Quantidade de
economias ativas de
água

AG008

UNIDADE

UNIDADE

Volume anual de água medido pelos hidrômetros
instalados nos ramais prediais.
Quantidade de economias ativas de água, que
contribuíram para o faturamento, no último dia do ano
de referência.

1.000
m³/ano
economia

VII – Consumo de água faturado por economia
Definição: Avalia a dimensão do consumo cobrado por economia de água. Permite
avaliações comparativas entre volume disponibilizado por economia, volume micromedido
por economia e volume faturado por economia.
INDICADOR

FÓRMULA

Consumo
de
água
faturado por economia

VARIÁVEL

de

água

Quantidade de
economias ativas de
água

AG003

AG011
12 x AG003

NOME
Volume
faturado.

AG011

=

UNIDADE
m³/economia.mês

DEFINIÇÃO

UNIDADE

Volume anual de água debitado ao total de
economias (medidas e não medidas), para fins de
faturamento.

1.000
m³/ano

Quantidade de economias ativas de água, que
contribuíram para o faturamento, no último dia do ano
de referência.

economia

VIII – Consumo médio per capita
Definição: Avalia a dimensão do consumo por habitante atendido.
INDICADOR
Consumo médio
per capita

VARIÁVEL

FÓRMULA
6

=

AG010 x 10

AG001 x 360

NOME

AG010

Volume de água
consumido.

AG001

População total
atendida com
abastecimento de
água.

UNIDADE
litros/habitante/dia

DEFINIÇÃO
Volume anual de água consumido por todos os
usuários, compreendendo o volume micromedido
(AG008), o volume de consumo estimado para
ligações sem de hidrômetro ou com hidrômetro.
Valor da soma das populações urbana e rural –
sedes municipais e localidades atendidas com
abastecimento de água pelo prestador de serviços,
no último dia do ano de referência.
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IX – Índice de perdas de faturamento
Definição: Avalia a proporção entre o volume faturado (cobrado) e o volume disponibilizado
para consumo.
INDICADOR
Índice de perdas
faturamento

VARIÁVEL

FÓRMULA
de

=

AG006 - AG024 –
AG011
AG006 – AG024

NOME

AG006

Volume de água
produzido.

AG024

Volume de água
de serviço.

AG011

Volume
faturado.

de

UNIDADE

%

DEFINIÇÃO

água

UNIDADE

Volume anual de água disponível para consumo,
compreendendo a água captada pelo prestador de
serviços tratadas nas unidades de tratamento do
prestador de serviços, medido ou estimado nas
saídas das ETAs.
Valor da soma dos volumes anuais de água usados
para atividades operacionais e especiais com o
volume de água recuperado.
Volume anual de água debitado ao total de
economias (medidas e não medidas), para fins de
faturamento. Inclui o volume de água tratada
exportado.

1.000
m³/ano

1.000
m³/ano
1.000
m³/ano

X – Índice de perdas na distribuição
Definição: Avalia a proporção entre o volume que não é consumido e o volume
disponibilizado para consumo.
INDICADOR
Índice de perdas
distribuição

VARIÁVEL

FÓRMULA
na

=

AG006 - AG024 –
AG010
AG006 – AG024

NOME

AG006

Volume de água
produzido.

AG024

Volume de água
de serviço.

AG010

Volume de água
consumido.

UNIDADE

%

DEFINIÇÃO
Volume anual de água disponível para consumo,
compreendendo a água captada pelo prestador de
serviços tratadas nas unidades de tratamento do
prestador de serviços, medido ou estimado nas
saídas das ETAs.
Valor da soma dos volumes anuais de água usados
para atividades operacionais e especiais com o
volume de água recuperado.
Volume anual de água consumido por todos os
usuários, compreendendo o volume micromedido
(AG008), o volume de consumo estimado para as
ligações desprovidas de hidrômetro ou com
hidrômetro.

UNIDADE

1.000
m³/ano

1.000
m³/ano

1.000
m³/ano

XI – Índice de perdas brutas lineares
Definição: Relaciona o volume de perdas de água com a extensão da rede de distribuição
de água.
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INDICADOR
Índice de perdas
distribuição

VARIÁVEL

FÓRMULA
na

=

(AG006 + AG018 – AG024) AG010
AG005

NOME

UNIDADE
3

m /km.dia

DEFINIÇÃO

AG006

Volume de água
produzido.

AG018

Volume de água
tratada importado

AG024

Volume de água
de serviço.

AG010

Volume de água
consumido.

AG005

Extensão da rede de
água

UNIDADE

Volume anual de água disponível para consumo,
compreendendo a água captada pelo prestador de
serviços tratadas nas unidades de tratamento do
prestador de serviços, medido ou estimado nas
saídas das ETAs.
Volume anual de água potável, previamente tratada,
recebido de outros agentes fornecedores.
Valor da soma dos volumes anuais de água usados
para atividades operacionais e especiais com o
volume de água recuperado.
Volume anual de água consumido por todos os
usuários, compreendendo o volume micromedido
(AG008), o volume de consumo estimado para as
ligações desprovidas de hidrômetro ou com
hidrômetro.
Comprimento total da malha de distribuição de água ,
incluindo adutoras, sub-adutoras, e redes de
distribuição, excluindo ramais prediais.

1.000
m³/ano
1.000
m³/ano
1.000
m³/ano

1.000
m³/ano

km

XII – Índice de consumo de água
Definição: Avalia a proporção entre o volume de água consumido e o volume de água
disponibilizado para consumo.
INDICADOR
Índice de perdas
distribuição

VARIÁVEL

FÓRMULA
na

=

(AG006 + AG018 – AG024) AG010
AG005

NOME

AG006

Volume de água
produzido.

AG018

Volume de água
tratada importado

AG024

Volume de água
de serviço.

AG010

Volume de água
consumido.

AG005

Extensão da rede de
água

UNIDADE

%

DEFINIÇÃO
Volume anual de água disponível para consumo,
compreendendo a água captada pelo prestador de
serviços tratadas nas unidades de tratamento do
prestador de serviços, medido ou estimado nas
saídas das ETAs.
Volume anual de água potável, previamente tratada,
recebido de outros agentes fornecedores.
Valor da soma dos volumes anuais de água usados
para atividades operacionais e especiais com o
volume de água recuperado.
Volume anual de água consumido por todos os
usuários, compreendendo o volume micromedido
(AG008), o volume de consumo estimado para as
ligações desprovidas de hidrômetro ou com
hidrômetro.
Comprimento total da malha de distribuição de água ,
incluindo adutoras, sub-adutoras, e redes de
distribuição, excluindo ramais prediais.

235

UNIDADE

1.000
m³/ano
1.000
m³/ano
1.000
m³/ano

1.000
m³/ano

km

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
IRACEMÁPOLIS – SP
___________________________________________________________________
XIII – Índice de coleta de esgoto
Definição: Avalia a proporção entre o volume de esgoto coletado e o volume de água
consumido.
INDICADOR

FÓRMULA

Índice de coleta
de esgoto

VARIÁVEL

=

UNIDADE

ES005 x 100

%

AG010

NOME

DEFINIÇÃO

ES005

Volume de
coletado.

esgoto

AG010

Volume de água
consumido.

UNIDADE

Volume anual de esgoto lançado na rede coletora.
Em geral é considerado como sendo de 80% a 85%
do volume de água consumido na mesma economia.
Volume anual de água consumido por todos os
usuários, compreendendo o volume micromedido
(AG008), o volume de consumo estimado para as
ligações desprovidas de hidrômetro ou com
hidrômetro.

1.000
m³/ano

1.000
m³/ano

XIV – Índice de consumo de energia elétrica em abastecimento de água
Definição: Relaciona o consumo de energia elétrica com o volume disponibilizado para
consumo.
INDICADOR
Índice de consumo de
energia elétrica - água

VARIÁVEL

NOME

AG028

Consumo de energia
elétrica

AG006

Volume de água
produzido.

AG018

Volume de água
tratada importado

FÓRMULA
=

AG028
AG006 + AG018

UNIDADE
3

Kwh/m

DEFINIÇÃO
Quantidade anual de energia elétrica consumida nos
sistemas de abastecimento de água, incluindo todas
as unidades que compõem os sistemas, desde as
operacionais até as administrativas.
Volume anual de água disponível para consumo,
compreendendo a água captada pelo prestador de
serviços tratadas nas unidades de tratamento do
prestador de serviços, medido ou estimado nas
saídas das ETAs.
Volume anual de água potável, previamente tratada,
recebido de outros agentes fornecedores.

UNIDADE

kwh

1.000
m³/ano
1.000
m³/ano

XV – Índice de consumo de energia elétrica em esgotamento sanitário
Definição: Avalia a proporção entre o volume de esgoto coletado e o volume de água
consumido.
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INDICADOR

FÓRMULA

Índice de consumo de
energia elétrica - água

VARIÁVEL

ES028

=

ES005

NOME

UNIDADE
3

Kwh/m

DEFINIÇÃO

ES028

Consumo de energia
elétrica

ES005

Volume de
coletado.

esgoto

UNIDADE

Quantidade anual de energia elétrica consumida nos
sistemas de esgotamento sanitário, incluindo todas
as unidades que compõem os sistemas, desde as
operacionais até as administrativas.
Volume anual de esgoto lançado na rede coletora.
Em geral é considerado como sendo de 80% a 85%
do volume de água consumido na mesma economia.

kwh

1.000
m³/ano

XVI – Índice de ligações de água cortadas
Definição: Avalia a proporção entre o número de ligações ativas de água e o número de
ligações totais de água.
INDICADOR

FÓRMULA

Índice de ligações
De água cortadas

VARIÁVEL

AG002

AG009

=

AG002 x 100
AG009

NOME
Quantidade
ligações ativas
água.

de
de

Quantidade
ligações totais
água.

de
de

UNIDADE
3

Kwh/m

DEFINIÇÃO

UNIDADE

Quantidade de ligações ativas de água ligadas à rede
pública, providas ou não de hidrômetro, que
contribuíram para o faturamento, no último dia do ano
de referência.

ligação

Quantidade de ligações totais (ativas e inativas) de
água à rede pública, existentes no último dia do ano
de referência.

ligação

7.5.1.2. Indicadores administrativos e financeiros – abastecimento de água e esgotamento
sanitário
XVII – Despesa total com os serviços por m3 faturado
Definição: Relaciona a despesa total com os serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, com os volumes faturados de água e esgoto. Representa o custo
total com os serviços por m3 faturado.
INDICADOR
Despesa total com os
3
serviços por m faturado

FÓRMULA
=

FN017
AG011 +ES007
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VARIÁVEL

NOME

DEFINIÇÃO

FN017

Despesas totais com
os serviços (DTS).

AG011

Volume
faturado.

ES007

Volume de
faturado.

de

água

esgoto

UNIDADE

Valor anual total do conjunto das despesas realizadas
para a prestação dos serviços, compreendendo
Despesas de Exploração (DEX), Despesas com
Juros e Encargos das Dívidas, Despesas com
Depreciação, Amortização do Ativo Diferido e
Provisão para Devedores Duvidosos, Despesas
Fiscais ou Tributárias não Computadas na DEX, mas
que compõem a DTS, além de Outras Despesas com
os Serviços.
Volume anual de água debitado ao total de
economias (medidas e não medidas), para fins de
faturamento. Inclui o volume de água tratada
exportado.
Volume anual de esgoto debitado ao total de
economias, para fins de faturamento (geral é
considerado como sendo um percentual do volume
de água faturado na mesma Economia).

R$/ano

1.000
m³/ano

1.000
m³/ano

XVIII – Despesa de exploração por m3 faturado
Definição: Relaciona as despesas com a operação e manutenção dos serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário, incluindo os serviços administrativos, com
os volumes faturados de água e esgoto. Representa o custo de produção de 1 m3 de água
faturado (inclusive seu retorno na forma de esgoto).
INDICADOR
Despesa de exploração
3
por m faturado

VARIÁVEL

FÓRMULA
=

FN015
AG011+ES007

NOME

FN015

Despesas de
exploração (DEX).

AG011

Volume de
água faturado.

ES007

Volume de esgoto
faturado.

UNIDADE
3

R$/m

DEFINIÇÃO
Valor anual das despesas realizadas para a
exploração dos serviços, compreendendo Despesas
com Pessoal, Produtos Químicos, Energia Elétrica,
Serviços de Terceiros, Água Importada, Esgoto
Exportado, Despesas Fiscais ou Tributárias
computadas na DEX, além de Outras Despesas de
Exploração.
Volume anual de água debitado ao total de
economias (medidas e não medidas), para fins de
faturamento. Inclui o volume de água tratada
exportado.
Volume anual de esgoto debitado ao total de
economias, para fins de faturamento (geral é
considerado como sendo um percentual do volume
de água faturado na mesma Economia).

UNIDADE

R$/ano

1.000
m³/ano

1.000
m³/ano

XIX – Tarifa média praticada
Definição: Representa o valor cobrado por 1 m3 de água faturado (inclusive seu retorno na
forma de esgoto).
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INDICADOR

FÓRMULA

Tarifa média
praticada

VARIÁVEL

=

FN002 + FN003
AG011 +ES007

NOME

3

R$/m

DEFINIÇÃO

FN002

Receita operacional
direta de água.

FN003

Receita operacional
direta de esgoto.

AG011

Volume
faturado.

ES007

Volume de esgoto
faturado.

de

UNIDADE

água

UNIDADE

Valor faturado anual decorrente da prestação do
serviço de abastecimento de água, resultante
exclusivamente da aplicação de tarifas.
Valor faturado anual decorrente da prestação do
serviço de esgotamento sanitário, resultante
exclusivamente da aplicação de tarifas
Volume anual de água debitado ao total de
economias (medidas e não medidas), para fins de
faturamento. Inclui o volume de água tratada
exportado.
Volume anual de esgoto debitado ao total de
economias, para fins de faturamento (geral é
considerado como sendo um percentual do volume
de água faturado na mesma Economia).

R$/ano

R$/ano

1.000
m³/ano

1.000
m³/ano

XX – Indicador de suficiência de caixa
Definição: Avalia a proporção entre as receitas totais e as despesas imediatas. Representa
a sustentabilidade financeira dos serviços.
INDICADOR
Indicador de suficiência
de caixa

VARIÁVEL

FÓRMULA
=

FN006
FN015+FN034+FN016+FN022

NOME

FN006

Arrecadação total.

FN015

Despesas de
exploração (DEX).

FN016

Despesas com juros e
encargos do serviço
da dívida.

FN022

Despesas fiscais ou
tributárias não
computadas na DEX.

FN034

Despesa com
amortizações do
serviço da dívida.

UNIDADE
%

DEFINIÇÃO
Valor anual efetivamente arrecadado de todas as
receitas operacionais, diretamente nos caixas do
prestador de serviços ou por meio de terceiros
autorizados (bancos e outros).
Valor anual das despesas realizadas para a
exploração dos serviços, compreendendo Despesas
com Pessoal, Produtos Químicos, Energia Elétrica,
Serviços de Terceiros, Água Importada, Esgoto
Exportado, Despesas Fiscais ou Tributárias
computadas na DEX, além de Outras Despesas de
Exploração.
Valor anual correspondente à soma das despesas
realizadas com juros e encargos do serviço da dívida
mais as variações monetárias e cambiais pagas no
ano.
Valor anual das despesas realizadas não
computadas nas despesas de exploração, mas que
compõem as despesas totais com os serviços, tais
como imposto de renda e contribuição social sobre o
lucro.
Valor anual das despesas realizadas com pagamento
das amortizações do serviço da dívida decorrentes de
empréstimos e financiamentos (obras, debêntures e
captações de recursos no mercado).
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XXI – Indicador de desempenho financeiro
Definição: Avalia a proporção entre as receitas operacionais direta e as despesas totais com
os serviços. Representa as possibilidades de sustentabilidade financeira dos serviços.
INDICADOR
Indicador
de
desempenho financeiro

VARIÁVEL

NOME

FN002

Receita
operacional
direta de água.

FN003

Receita operacional
direta de esgoto.

FN017

Despesas totais com os
serviços (DTS).

FÓRMULA

UNIDADE

FN002 + FN003

=

FN017

%

DEFINIÇÃO

UNIDADE

Valor faturado anual decorrente da prestação do
serviço de abastecimento de água, resultante
exclusivamente da aplicação de tarifas.
Valor faturado anual decorrente da prestação do
serviço de esgotamento sanitário, resultante
exclusivamente da aplicação de tarifas
Valor anual total do conjunto das despesas realizadas
para a prestação dos serviços, compreendendo
Despesas de Exploração (DEX), Despesas com
Juros e Encargos das Dívidas, Despesas com
Depreciação, Amortização do Ativo Diferido e
Provisão para Devedores Duvidosos, Despesas
Fiscais ou Tributárias não Computadas na DEX, mas
que compõem a DTS, além de Outras Despesas com
os Serviços.

R$/ano

R$/ano

R$/ano

XXII – Índice de evasão de receitas
Definição: Avalia a proporção entre as receitas operacionais (direta e indireta) e a
arrecadação total. Representa a inadimplência.
INDICADOR
Índice de evasão
de receitas.

VARIÁVEL

FÓRMULA
=

FN005 + FN006
FN005

NOME

FN005

Receita operacional total
(direta + indireta).

FN006

Arrecadação total.

UNIDADE
%

DEFINIÇÃO
Valor faturado anual decorrente das atividades-fim do
prestador de serviços. Resultado da soma da Receita
Operacional Direta (Água, Esgoto, Água Exportada e
Esgoto Importado) e da Receita Operacional Indireta.
Valor anual efetivamente arrecadado de todas as
receitas operacionais, diretamente nos caixas do
prestador de serviços ou por meio de terceiros
autorizados (bancos e outros).

UNIDADE

R$/ano

R$/ano

XXIII – Margem despesas de exploração
Definição: Avalia a proporção entre as despesas de exploração e as receitas operacionais.
Quanto menor a proporção maior a capacidade de investimentos.
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INDICADOR
Margem despesas
exploração

VARIÁVEL

de

FÓRMULA

UNIDADE

FN015
= FN002+FN003+FN007+FN0
38

%

NOME

FN015

Despesas de exploração
(DEX).

FN002

Receita
operacional
direta de água.

FN003

Receita operacional
direta de esgoto.

FN038

Receita operacional
direta de esgoto bruto
importado

FN007

Receita operacional
direta de água exportada
(bruta ou tratada)

DEFINIÇÃO

UNIDADE

Valor anual das despesas realizadas para a
exploração dos serviços, compreendendo Despesas
com Pessoal, Produtos Químicos, Energia Elétrica,
Serviços de Terceiros, Água Importada, Esgoto
Exportado, Despesas Fiscais ou Tributárias
computadas na DEX, além de Outras Despesas de
Exploração.
Valor faturado anual decorrente da prestação do
serviço de abastecimento de água, resultante
exclusivamente da aplicação de tarifas.
Valor faturado anual decorrente da prestação do
serviço de esgotamento sanitário, resultante
exclusivamente da aplicação de tarifas
Valor faturado anual decorrente do recebimento de
esgoto bruto de outro(s) agente(s). Corresponde à
receita resultante da aplicação de tarifas especiais ou
valores estabelecidos em contratos especiais.
Valor faturado anual decorrente da venda de água,
bruta ou tratada, exportada no atacado para outros
agentes distribuidores. Corresponde à receita
resultante da aplicação de tarifas especiais ou
valores estabelecidos em contratos especiais.

R$/ano

R$/ano

R$/ano

R$/ano

R$/ano

XXIV – Dias de faturamento comprometidos com o contas a receber
Definição: Avalia a dimensão da inadimplência em termos de dias de faturamento.
INDICADOR
Dias de faturamento
comprometidos com o
contas a receber

VARIÁVEL

FÓRMULA
=

FN008 x 360
FN002+FN003

NOME

FN008

Crédito de contas a
receber.

FN002

Receita operacional direta
de água.

FN003

Receita operacional direta
de esgoto.

UNIDADE
dias

DEFINIÇÃO
Saldo bruto dos valores a receber no último dia do ano
de referência, em decorrência do faturamento dos
serviços de água e esgoto (receita operacional direta) e
dos outros serviços, tais como ligações, religações,
conservação e reparo de hidrômetros (receita
operacional indireta).
Valor faturado anual decorrente da prestação do
serviço de abastecimento de água, resultante
exclusivamente da aplicação de tarifas.
Valor faturado anual decorrente da prestação do
serviço
de
esgotamento
sanitário,
resultante
exclusivamente da aplicação de tarifas
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XXV – Índice de produtividade de pessoal
Definição: Avalia a proporção entre o número de economias ativas de água e de esgoto e a
quantidade total de empregados próprios. Representa e medida de eficiência do quadro de
pessoal.
INDICADOR

FÓRMULA

Índice de produtividade
de pessoal – Economias
ativas por pessoal total
(equivalente)

VARIÁVEL
AG003

=

AG003 + ES003
FN026

NOME
Quantidade de economias
ativas de água

ES003

Quantidade de economias
ativas de esgoto.

FN026

Quantidade total de
empregados próprios.

UNIDADE
economias/empre
gados
equivalentes

DEFINIÇÃO

UNIDADE

Quantidade de economias ativas de água, que
contribuíram para o faturamento, no último dia do ano
de referência.
Quantidade de economias ativas de esgoto, que
contribuíram para o faturamento, no último dia do ano
de referência.
Quantidade de empregados sejam funcionários do
prestador de serviços, dirigentes ou outros, postos
permanentemente –e com ônus– à disposição do
prestador de serviços, ao final do ano de referência.

economia

economia

empregado

XXVI – Despesa média anual por empregado
Definição: Avalia o custo médio unitário de um empregado.
INDICADOR
Despesa média
por empregado

VARIÁVEL

FÓRMULA
anual

Fn010

=

FN026

NOME

FN010

Despesa com pessoal
próprio.

FN026

Quantidade total de
empregados próprios.

UNIDADE
R$/empregado

DEFINIÇÃO
Valor anual das despesas realizadas com
empregados, correspondendo à soma de ordenados
e salários, gratificações, encargos sociais (exceto
PIS/PASEP e COFINS), pagamento a inativos e
demais benefícios concedidos, tais como auxílioalimentação, vale-transporte, planos de saúde e
previdência privada.
Quantidade de empregados sejam funcionários do
prestador de serviços, dirigentes ou outros, postos
permanentemente –e com ônus– à disposição do
prestador de serviços, ao final do ano de referência.

XXVII – Margem Despesa com pessoal próprio
Definição: Avalia o custo médio unitário de um empregado.
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INDICADOR
Despesa média
por empregado

VARIÁVEL

FÓRMULA
anual

=

FN010
FN002+FN003+FN007+FN0
08

NOME

FN010

Despesa com pessoal
próprio.

FN002

Receita operacional direta
de água.

FN003

Receita operacional direta
de esgoto.

FN038

Receita operacional direta
de esgoto bruto importado

FN007

Receita operacional direta
de água exportada (bruta
ou tratada)

UNIDADE

%

DEFINIÇÃO
Valor anual das despesas realizadas com
empregados, correspondendo à soma de ordenados
e salários, gratificações, encargos sociais (exceto
PIS/PASEP e COFINS), pagamento a inativos e
demais benefícios concedidos, tais como auxílioalimentação, vale-transporte, planos de saúde e
previdência privada.
Valor faturado anual decorrente da prestação do
serviço de abastecimento de água, resultante
exclusivamente da aplicação de tarifas.
Valor faturado anual decorrente da prestação do
serviço de esgotamento sanitário, resultante
exclusivamente da aplicação de tarifas
Valor faturado anual decorrente do recebimento de
esgoto bruto de outro(s) agente(s). Corresponde à
receita resultante da aplicação de tarifas especiais ou
valores estabelecidos em contratos especiais.
Valor faturado anual decorrente da venda de água,
bruta ou tratada, exportada no atacado para outros
agentes distribuidores. Corresponde à receita
resultante da aplicação de tarifas especiais ou
valores estabelecidos em contratos especiais.

UNIDADE

R$/ano

R$/ano

R$/ano

R$/ano

R$/ano

7.5.2. Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
Para os sistemas de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, foram selecionados 12
indicadores, sendo 8 operacionais e 4 financeiros, tendo como base variáveis e indicadores
definidos no Diagnóstico do Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos – 2010 (SNSA, 200912a), do SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, cujas informações são
publicadas anualmente pela Secretaria nacional de Saneamento Ambiental, do Ministério
das Cidades.
No Anexo II é apresentado o layout de uma planilha eletrônica, elaborada para conter as
informações operacionais, administrativas e financeiras relativas às variáveis selecionadas
e, a partir dessas informações, compor e calcular os indicadores operacionais,
administrativos e financeiros selecionados.
7.5.2.1. – Indicadores operacionais – limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
I – Taxa de empregados em relação à população urbana
Definição: Avalia a relação entre o número de trabalhadores e a população urbana.
Representa a medida de eficiência do quadro de pessoal.
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INDICADOR
Taxa de empregados em
relação a população
urbana

VARIÁVEL

Ge016

População urbana do
município.

Ge002

=

(Ge015 + Ge016) x
1000
Ge002

NOME
Quantidade
de
trabalhadores
de
agentes
públicos
envolvidos
nos
serviços de manejo
de RSU.
Quantidade
de
trabalhadores
de
agentes
privados
envolvidos
nos
serviços de manejo
de RSU.

Ge015

FÓRMULA

UNIDADE’
Empregados/1000
habitantes

DEFINIÇÃO

UNIDADE

Quantidade
total
de
trabalhadores
sejam
funcionários, dirigentes ou outros, alocados
permanentemente –e com ônus– nos agentes
públicos executores dos serviços de manejo de RSU,
no final do ano de referência.

empregado

Quantidade total de trabalhadores (remunerados)
pertencentes ao quadro das empresas contratadas
exclusivamente para execução de serviços de
manejo de RSU, no final do ano de referência.

empregado

População urbana de um município. Inclui tanto a
população atendida quanto a que não é atendida com
os serviços.

habitante

II – Produtividade média dos empregados
Definição: Avalia a relação entre o número de trabalhadores e a massa de resíduos
coletada. Representa a medida de eficiência do quadro de pessoal.
INDICADOR
Produtividade média dos
empregados
(coletadores
+
motoristas) em relação a
massa coletada

VARIÁVEL

Quantidade de RDO e
RPU coletada pelo
agente público.

Co117

Quantidade de RDO e
RPU coletada pelos
agentes privados.

Co030

=

(Co116 +Co117) x
1000
(Co029+Co030) x 313

NOME

Co116

. Co029

FÓRMULA

Quantidade
de
coletadores
e
motoristas de agentes
públicos, alocados no
serviço de coleta de
RDO e RPU.
Quantidade
de
coletadores
e
motoristas de agentes
privados, alocados no
serviço de coleta de
RDO e RPU.

UNIDADE’

Kg/empregado/dia

DEFINIÇÃO
Valor anual da soma das quantidades de RDO e RPU
coletadas por serviço executado diretamente pelos
agentes públicos. Não inclui resíduos dos serviços de
saúde (RSS) e resíduos da construção civil (RCD).
Valor anual da soma das quantidades de RDO e RPU
coletadas por serviço executado diretamente pelos
agentes privados. Não inclui resíduos dos serviços
de saúde (RSS) e resíduos da construção civil (RCD).

UNIDADE
tonelada/an
o

tonelada/an
o

Quantidade de trabalhadores qualificados como
coletadores e motoristas, pertencentes ao quadro de
pessoal do agente público, alocados no serviço de
coleta de RDO e RPU, no final do ano de referência.

empregado

Quantidade de trabalhadores qualificados como
coletadores e motoristas, pertencentes ao quadro de
pessoal dos agentes privados, alocados no serviço
de coleta de RDO e RPU, no final do ano de
referência.

empregado
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III – Produtividade média dos varredores
Definição: Avalia a produção média diária dos varredores. Representa a medida de
eficiência do quadro de pessoal.
INDICADOR
Produtividade média dos
varredores (prefeitura +
empresa contratada)

FÓRMULA
=

Va010 +Vc011
(Va007+Vc008) x 313

UNIDADE’
Km/empregado/di
a

VARIÁVEL

NOME

DEFINIÇÃO

Va010

Extensão de sarjeta
varrida por agentes
Privados.

Vc011

Extensão de sarjeta
varrida por agentes
Públicos.

Extensão anual de sarjeta varrida pela Prefeitura para
varrição de vias e logradouros públicos. Inclui
extensões varridas mecanicamente.
Extensão anual de sarjeta varrida por empresas
contratadas para execução do serviço de varrição de
vias e logradouros públicos. Inclui extensões varridas
mecanicamente.
Quantidade de empregados qualificados como
varredores, pertencentes ao quadro de pessoal de
empresas contratadas, alocados no serviço de
varrição de vias e logradouros públicos, no final do
ano de referência.Considera-se como
Quantidade
de
empregados
(remunerados)
qualificados como varredores, pertencentes ao
quadro de pessoal da Prefeitura, alocados no serviço
de varrição de vias e logradouros públicos, no final do
ano de referência.

Quantidade
de
varredores
dos
agentes
públicos,
alocados no serviço
de varrição.
Quantidade
de
varredores
dos
agentes
privados,
alocados no serviço
de varrição.

Va007

Va008

UNIDADE
km

km

empregado

empregado

IV – Massa coletada per capita
Definição: Avalia a geração média diária por habitante.
INDICADOR
Massa
coletada
(RDO+RPU) per capita
em relação à população
urbana

VARIÁVEL

NOME

Co116

Quantidade de RDO e
RPU coletada pelo
agente público.

Co117

Quantidade de RDO e
RPU coletada pelos
agentes privados.

Ge002

População urbana do
município.

FÓRMULA

=

(Co116 +Co117) x
1000
Ge002 x 365

UNIDADE’

Kg/habitante/dia

DEFINIÇÃO
Valor anual da soma das quantidades de RDO e RPU
coletadas por serviço executado diretamente pelos
agentes públicos. Não inclui quantidades coletadas
de resíduos dos serviços de saúde (RSS) e resíduos
da construção civil (RCD).
Valor anual da soma das quantidades de RDO e RPU
coletadas por serviço executado diretamente pelos
agentes privados. Não inclui quantidade coletadas de
resíduos dos serviços de saúde (RSS) e resíduos da
construção civil (RCD).
População urbana de um município. Inclui tanto a
população atendida quanto a que não é atendida com
os serviços.

V – Taxa de resíduos da construção civil em relação ao total coletado
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Definição: Avalia a incidência dos resíduos da construção civil no total de resíduos
coletados.
INDICADOR
Taxa de resíduos da
construção civil (RCD)
coletada em relação a
quantidade total coletada

VARIÁVEL

NOME

Co116

Quantidade de RDO e
RPU coletada pelo
agente público.

Co117

Quantidade de RDO e
RPU coletada pelos
agentes privados.
Quantidade de RCD
coletada
pela
prefeitura
ou
empresas contratadas
por ela.

Cc013

FÓRMULA

=

UNIDADE’

Cc013 x 100

%

Co116 + Co117

DEFINIÇÃO

UNIDADE

Valor anual da soma das quantidades de RDO e RPU
coletadas por serviço executado diretamente pelos
agentes públicos. Não inclui quantidades coletadas
de resíduos dos serviços de saúde (RSS) e resíduos
da construção civil (RCD).
Valor anual da soma das quantidades de RDO e RPU
coletadas por serviço executado diretamente pelos
agentes privados. Não inclui quantidade coletadas de
resíduos dos serviços de saúde (RSS) e resíduos da
construção civil (RCD).
Quantidade anual de resíduos sólidos da construção
civil (RCD) coletada pela Prefeitura ou empresas
contratadas por ela.Considera-se como Prefeitura
qualquer órgão da administração direta centralizada
(secretaria, departamento, divisão ou seção) ou
descentralizada (empresa ou autarquia).

tonelada/an
o

tonelada/an
o

tonelada/an
o

VI – Massa de resíduos dos serviços de saúde coletada per capita
Definição: Avalia a geração média dos resíduos dos serviços de saúde em relação à
população urbana.
INDICADOR
Massa de resíduos dos
serviços de saúde (RSS)
coletada per capita em
relação à população
urbana

FÓRMULA

UNIDADE’
6

=

(Rs028 + Rs008) x 10
Ge002 x 365

Kg/1000
habitantes/dia

VARIÁVEL

NOME

DEFINIÇÃO

UNIDADE

Rs008

Quantidade de RSS
coletada
pelos
geradores
ou
Empresas
contratadas por eles.

Quantidade anual de resíduos dos serviços de saúde
(RSS) oriundos de coletada diferenciada executada
pelos próprios geradores ou empresas contratadas
por eles.

tonelada/an
o

Rs028

Ge002

Quantidade de RSS
coletada
pela
prefeitura ou empresa
contratada por ela.

População urbana do
município.

Quantidade anual de resíduos dos serviços de saúde
(RSS) oriundos da coleta diferenciada executada pela
Prefeitura ou por empresas contratadas por ela. Inclui
quantidades de RSS de todas as unidades de saúde,
mesmo as que não são públicas (integrantes do
quadro de unidades de saúde da Prefeitura). A
informação deve ser preenchida em caso afirmativo
(SIM) no campo Rs021.
População urbana de um município. Inclui tanto a
população atendida quanto a que não é atendida com
os serviços.
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VII – Taxa de recuperação de materiais recicláveis
Definição: Avalia a eficiência da coleta seletiva.
INDICADOR
Taxa de recuperação de
materiais
recicláveis
(exceto
matéria
orgânica) em relação a
quantidade total coletada
(RDO +RPU)

VARIÁVEL

FÓRMULA

Cs009 x 100

=

Co116 +Co117

NOME

UNIDADE’

%

DEFINIÇÃO

UNIDADE

Quantidade
anual
de
materiais
recicláveis
recuperados (exceto matéria orgânica e rejeitos)
Quantidade total de
coletados de forma seletiva ou não, decorrente da
materiais
ação dos agentes executores, ou seja, Prefeitura,
recuperados exceto
empresas contratadas por ela, associações de
matéria orgânica e
catadores e outros agentes, não incluindo, entretanto,
rejeito.
quantidades recuperadas por catadores autônomos
não-organizados nem quantidades recuperadas por
intermediários privados (“sucateiros”).
Valor anual da soma das quantidades de RDO e RPU
Quantidade de RDO e
coletadas por serviço executado diretamente pelos
RPU coletada pelo
agentes públicos. Não inclui resíduos dos serviços de
agente público.
saúde (RSS) e resíduos da construção civil (RCD).
Valor anual da soma das quantidades de RDO e RPU
Quantidade de RDO e
coletadas por serviço executado diretamente pelos
RPU coletada pelos
agentes privados. Não inclui resíduos dos serviços de
agentes privados.
saúde (RSS) e resíduos da construção civil (RCD).

Cs009

Co116

Co117

tonelada/an
o

tonelada/an
o

tonelada/an
o

VIII – Taxa de cobertura do serviço de coleta
Definição: Avalia a eficiência da coleta seletiva.
INDICADOR
Taxa de cobertura do
serviço de coleta de
RDO em relação à
população urbana:
VARIÁVEL

Co14

Ge002

FÓRMULA

=

Co14 x 100
Ge002

NOME

UNIDADE’

%

DEFINIÇÃO

Valor declarado pelo agente responsável pelo serviço
da soma da população urbana efetivamente
beneficiada com o serviço regular de coleta de RDO
População
urbana
no município no final do ano de referência. Inclui
atendida com serviço
populações da sede municipal e de localidades
de coleta de RDO
efetivamente atendidas de forma regular. Entende-se
como regular o serviço com freqüência mínima de 1
(uma) vez por semana.
População urbana do População urbana de um município. Inclui tanto a
município.
população atendida quanto a que não é atendida.
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7.5.2.2. Indicadores financeiros – limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
IX – Autossuficiência com manejo dos resíduos sólidos
Definição: Avalia o grau de sustentabilidade financeira dos serviços de limpeza urbana.
INDICADOR
Autossuficiência
financeira da Prefeitura
com o manejo do RSU
VARIÁVEL

NOME

Ge006

Receita arrecadada
com
serviços
de
manejo de RSU.

Ge023

Ge009

FÓRMULA
=

Ge006 x 100
Ge023 + Ge009

UNIDADE’
%

DEFINIÇÃO

UNIDADE

Valor anual dos recursos arrecadados por meio da
cobrança de taxas, tarifas ou outras formas
vinculadas à prestação de serviços de manejo de
RSU.
Valor anual das despesas dos agentes públicos
realizadas com os serviços de manejo de RSU,
incluindo a execução dos serviços propriamente ditos
mais a fiscalização, o planejamento e a parte
gerencial e administrativa. Corresponde às despesas
com pessoal próprio somadas às demais despesas
operacionais com o patrimônio próprio do município
(despesas com materiais de consumo, ferramentas e
Despesa dos agentes
utensílios, aluguéis, energia, combustíveis, peças,
públicos executores
pneus, licenciamentos e manutenção da frota,
de
serviços
de
serviços de oficinas terceirizadas, e outras
manejo de RSU.
despesas). Inclui encargos e demais benefícios
incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal
envolvido. Não inclui: despesas referentes aos
serviços de manejo de RSU realizadas com agentes
privados executores (informação Ge009); despesas
com serviço da dívida (juros, encargos e
amortizações); despesas de remuneração de capital;
e despesas com depreciações de veículos,
equipamentos ou instalações .
Despesa
com Valor anual das despesas dos agentes públicos
agentes
privados realizadas com agentes privados contratados
executores
de exclusivamente para execução de um ou mais
serviços de manejo serviços de manejo de RSU ou para locação de mãode RSU.
de-obra e.

IX – Despesa per capita com manejo dos resíduos sólidos
Definição: Avalia o custo per capita dos serviços de limpeza urbana.
INDICADOR
Despesa per capita com
manejo do RSU com
relação a população
urbana

FÓRMULA

=

Ge023 + Ge009
Ge002
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VARIÁVEL

NOME

Ge002

População urbana do
município.

DEFINIÇÃO

UNIDADE

População urbana de um município. Inclui tanto a
população atendida quanto a que não é atendida com
os serviços.
Valor anual das despesas dos agentes públicos
realizadas com os serviços de manejo de RSU,
incluindo a execução dos serviços propriamente ditos
mais a fiscalização, o planejamento e a parte
gerencial e administrativa. Corresponde às despesas
com pessoal próprio somadas às demais despesas
operacionais com o patrimônio próprio do município
(despesas com materiais de consumo, ferramentas e
Despesa dos agentes
utensílios, aluguéis, energia, combustíveis, peças,
públicos executores
pneus, licenciamentos e manutenção da frota,
de
serviços
de
serviços de oficinas terceirizadas, e outras
manejo de RSU.
despesas). Inclui encargos e demais benefícios
incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal
envolvido. Não inclui: despesas referentes aos
serviços de manejo de RSU realizadas com agentes
privados executores (informação Ge009); despesas
com serviço da dívida (juros, encargos e
amortizações); despesas de remuneração de capital;
e despesas com depreciações de veículos,
equipamentos ou instalações.
Despesa
com Valor anual das despesas dos agentes públicos
agentes
privados realizadas com agentes privados contratados
executores
de exclusivamente para execução de um ou mais
serviços de manejo serviços de manejo de RSU ou para locação de mãode RSU.
de-obra e veículos destinados a este serviços.

Ge023

Ge009

habitante

R$/ano

R$/ano

X – Custo unitário médio dos serviços de coleta
Definição: Avalia o custo dos serviços de limpeza urbana por massa coletada.
INDICADOR
Custo unitário médio do
serviço
de
coleta
(RDO+RPU)

VARIÁVEL

Co132

Co011

FÓRMULA
=

Co132+Co011
Co116 +Co117

NOME

Despesas
dos
agentes públicos
com o serviço de
coleta de RDO e
RPU.

Despesa
com
agentes privados
para execução do
serviço de coleta
de RDO e RPU.

UNIDADE’
R$/tonelada/ano

DEFINIÇÃO
Valor anual das despesas dos agentes públicos
realizadas com serviço de coleta de RDO e RPU.
Corresponde às despesas com pessoal próprio
somadas às demais despesas operacionais com o
patrimônio próprio do município (despesas com
materiais de consumo, ferramentas e utensílios,
aluguéis, energia, combustíveis, peças, pneus,
licenciamentos e manutenção da frota, serviços de
oficinas terceirizadas, e outras despesas). Inclui
encargos e demais benefícios incidentes sobre a
folha de pagamento do pessoal envolvido. Não inclui
despesas referentes aos serviços de coleta de RDO e
RPU realizadas com agentes privados executores
(informação Co011).
Valor anual das despesas dos agentes públicos
realizadas com agentes privados contratados
exclusivamente para execução de serviço de coleta
de RDO e RPU, locação de veículo e equipamentos
afins.
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Co116

Co117

Quantidade
de
RDO
e
RPU
coletada
pelo
agente público.
Quantidade
de
RDO
e
RPU
coletada
pelos
agentes privados.

Valor anual da soma das quantidades de RDO e RPU
coletadas por serviço executado diretamente pelos
agentes públicos. Não inclui resíduos dos serviços de
saúde (RSS) e resíduos da construção civil (RCD).
Valor anual da soma das quantidades de RDO e RPU
coletadas por serviço executado diretamente pelos
agentes privados. Não inclui resíduos dos serviços de
saúde (RSS) e resíduos da construção civil (RCD).

tonelada/an
o

tonelada/an
o

XI – Custo médio do serviço de varrição
Definição: Avalia o custo da varrição em relação ao comprimento de sarjetas varridas.
INDICADOR
Custo médio do serviço
de varrição (Prefeitura +
empresa contratada)

VARIÁVEL

Va037

FÓRMULA
=

Va037 + Va019
Va010 +Va011

NOME

Despesa
dos
agentes públicos
com o serviço de
varrição.

Va010

Extensão
de
sarjeta varrida por
agentes Privados.

Vc011

Extensão
de
sarjeta varrida por
agentes Públicos.

UNIDADE’
R$/km

DEFINIÇÃO
Valor anual das despesas da Prefeitura com o serviço
de varrição de vias e logradouros públicos.
Corresponde às despesas realizadas com pessoal
próprio somadas às demais despesas operacionais
com o patrimônio próprio do município (despesas
com materiais de consumo, ferramentas e utensílios,
aluguéis, energia, combustíveis, peças, pneus,
licenciamentos e manutenção da frota, serviços de
oficinas terceirizadas, e outras despesas). Inclui
encargos e demais benefícios incidentes sobre a
folha de pagamento do pessoal envolvido.
Extensão anual de sarjeta varrida pela Prefeitura para
varrição de vias e logradouros públicos. Inclui
extensões varridas mecanicamente.
Extensão anual de sarjeta varrida por empresas
contratadas para execução do serviço de varrição de
vias e logradouros públicos. Inclui extensões varridas
mecanicamente.

UNIDADE

R$/ano

km

km

7.5.3. Drenagem urbana e manejo de águas pluviais
Para o sistema de drenagem urbana, foram selecionados 7 indicadores. A composição
mensal desses indicadores permitirá avaliar o comportamento de diversas variáveis que
compõem os indicadores e realizar avaliação comparativa com indicadores de outros
municípios.
No Anexo III é apresentado o layout de uma planilha eletrônica, elaborada para conter as
informações operacionais, administrativas e financeiras relativas às variáveis selecionadas
e, a partir dessas informações, compor e calcular os indicadores operacionais,
administrativos e financeiros selecionados.
4.3.1 Indicadores operacionais – drenagem urbana
I – Proporção de vias urbanas com pavimentação

250

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
IRACEMÁPOLIS – SP
___________________________________________________________________
Definição: Avalia a cobertura de vias urbanas com pavimentação.
INDICADOR

FÓRMULA

Proporção
de
vias
urbanas
com
pavimentação
em
relação ao comprimento
total de vias urbanas.

VARIÁVEL

=

D002 x 100
D002 + D003

NOME

UNIDADE’

%

DEFINIÇÃO

D002

Extensão de
pavimentadas

ruas

D003

Extensão de ruas
sem pavimentação

UNIDADE

Comprimento
total
de
logradouros
públicos
pavimentadas no final do ano de referência.
Comprimento total de logradouros públicos (ruas,
travessas, becos, avenidas, praças, etc.) sem
pavimentação no final do ano de referência.

Km
Km

II – Proporção de vias urbanas com rede de microdrenagem
Definição: Avalia a cobertura de vias urbanas com rede de microdrenagem.
INDICADOR

FÓRMULA

Proporção
de
vias
urbanas com rede de
microdrenagem
em
relação ao comprimento
total de vias urbanas.

VARIÁVEL

=

D002

Extensão de ruas
sem pavimentação

D003

D002 + D003

NOME
Extensão da rede de
microdrenagem
urbana
Extensão de ruas
pavimentadas

D001

D001 x 100

UNIDADE’

%

DEFINIÇÃO

UNIDADE

Comprimento total das redes coletoras de águas
pluviais no final do ano de referência.

Km

Comprimento
total
de
logradouros
públicos
pavimentadas no final do ano de referência.
Comprimento total de logradouros públicos (ruas,
travessas, becos, avenidas, praças, etc.) sem
pavimentação no final do ano de referência.

Km
Km

III – Proporção da ár ea urbana sujeita a inundação
Def inição: Avalia o percentual da área ur bana com riscos de inundação.
INDICADOR

FÓRMULA

Área urbana sujeita a
inundação em relação a
área urbana total

VARIÁVEL

=

D005 x 100
D004

NOME

D004

Área urbana total

D005

Área
sujeita
inundação

UNIDADE’
%

DEFINIÇÃO

a

UNIDADE

Área urbanizada do distrito

Km

Área urbanizada com histórico ou episódio de
inundação

Km
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IV – Limpeza de dispositivos de captação de água de chuva por empregado
Definição: Avalia a produtividade dos serviços de limpeza e/ou desobstrução de dispositivos
de captação de água de chuva.
INDICADOR
Limpeza
e/ou
desobstrução
de
dispositivos de captação
de água de chuva por
quantidade
de
empregados.

VARIÁVEL

D008

D006

=

D008

NOME
Limpeza
e
desobstrução
de
dispositivos
de
captação de água de
chuva
Quantidade
de
servidores públicos,
alocados no serviço
de drenagem.

D006

FÓRMULA

UNIDADE’

Serviços/emprega
do

DEFINIÇÃO

UNIDADE

Número de dispositivos de captação de água de
chuva limpos ou desobstruídos no ano

unidade

Quantidade de empregados pertencentes ao quadro
de pessoal da Prefeitura, alocados no serviço de
manutenção, no final do ano de referência.

Empregado

V – Lim peza de galerias de águas pluviais por em pregado
Def inição: Avalia a produtividade dos serviços de lim peza e desobstrução de
galerias de água pluvial.

INDICADOR
Limpeza e desobstrução
de galerias de água
pluvial
por
quantidade
de
empregados.

VARIÁVEL

D007

D008

FÓRMULA

D007

=

D008

NOME
Limpeza
e
desobstrução
de
galerias
de
água
pluvial
Quantidade
de
servidores públicos,
alocados no serviço
de drenagem.

UNIDADE’

km/empregado

DEFINIÇÃO

UNIDADE

Comprimento de rede coletora de águas pluviais
limpas ou desobstruídas no ano

Km

Quantidade de empregados pertencentes ao quadro
de pessoal da Prefeitura, alocados no serviço, no
final do ano de referência.

Empregado

VI – Participação das despesas com drenagem urbana nas despesas correntes totais da
prefeitura
Definição: Avalia a incidência das despesas com drenagem urbana nas despesas correntes
totais da prefeitura.
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INDICADOR

FÓRMULA

Participação
das
despesas com drenagem
e manejo de águas
pluviais nas despesas
correntes total.

=

D009 x 100
D011

UNIDADE’

%

VARIÁVEL

NOME

DEFINIÇÃO

UNIDADE

D009

Despesa
com
a
execução de serviços
de
drenagem
de
águas
pluviais
urbanas.

Valor anual das despesas da prefeitura com a
execução de serviços de drenagem manejo de águas
pluviais urbanas.

R$/ano

Despesa
corrente
total da prefeitura.

Valor anual do total de despesas da administração
pública municipal para a manutenção dos serviços
públicos em geral, exceto despesas de capital. Inclui
todos os serviços prestados pelo município.

R$/ano

D011

VII – Percentual de investimentos em drenagem urbana
Definição: Avalia a incidência dos investimentos em drenagem urbana, nas despesas totais
da prefeitura.
INDICADOR

FÓRMULA

Percentual
de
investimentos
com
drenagem e manejo de
águas pluviais.

=

D010 x 100
D012

UNIDADE’

%

VARIÁVEL

NOME

DEFINIÇÃO

D010

Investimentos
realizados no sistema
de drenagem urbana

D012

Despesa total
prefeitura.

Valor anual das despesas de capital da prefeitura
com a execução de obras de drenagem manejo de
águas pluviais urbanas.
Valor anual do total de despesas da administração
pública municipal para a manutenção dos serviços
públicos em geral, inclusive despesas de capital.
Inclui todos os serviços prestados pelo município.

da
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CAPÍTULO 8
RELATÓRIO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
8.1. Ata da reunião
Para a devida divulgação dos programas, projetos e ações propostos no desenvolvimento
do Plano Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis, foi formalizada uma consulta
pública, por intermédio de uma audiência pública, com ampla divulgação pela imprensa local
e ainda por meio de carro de som, convidando a população, autor idades públicas, representantes setoriais da indústria e comércio, clubes de serviços, sindicatos, organizações não
governamentais e etc., a participar do evento e dar sua contribuição. Dentro dos critérios
previamente escolhidos, a Audiência Pública foi realizada no dia 21 de fevereiro de 2013,
para apresentação do Plano municipal de Saneamento Básico do Município de Iracemápolis, bem como a discussão e aprovação do Projeto de Lei, a ser enviada a Câmara de Vereadores, instituindo a política pública municipal de saneamento básico.
Os trabalhos da Audiência tiveram início com as boas vindas aos participantes do Senhor
Murilo Nolasco, responsável pelo Setor de Meio Ambiente da Prefeitura de Iracemápolis,
que na sua fala ressaltou a importância que Plano Municipal de Saneamento Básico irá representar para o Município, como instrumento estratégico de planejamento setorial , além de
apresentar as principais diretrizes estabelecidas para o Plano.
Logo após a intervenção inicial, o engenheiro José Alberto Ribeiro Carvalho, responsável
técnico da empresa Equi Saneamento Ambiental , contratada para a elaboração do Plano,
apresentou para o público presente á audiência os seguintes pontos principais:
a) o diagnóstico, os principais achados e as metas de curto, médio e longo prazo, propostas
para o PMSB; e
b) a minuta da Lei Municipal sistematizada, apresentando a Política Municipal de Saneamento Básico, cuja cópia já com as deliberações aprovadas na audiência pública, é apresentada no Anexo I.
A audiência pública contou com um segundo momento para discutir mais detalhadamente a
minuta da Lei Municipal do PMSB, debatendo-se de forma organizada a proposta apresentada, na qual sugeriu-se a criação do Sistema Municipal de Saneamento Básico, que deverá
ser composto pelos seguintes instrumentos :
I - Plano Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis (PMSB);
I I - Conferência Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis (CMSB);
I I I - Conselho Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis (COMUSB);
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IV - Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Saneamento Básico de Iracemápolis (SESAB) ;
Os seguintes encaminhamentos foram aprovados na plenária final da audiência pública:
a) foi deliberado que o Senhor Prefeito dever ia encaminha r o mais rápido possível o Projeto de Lei que institui a Política Municipal de Saneamento Básico à Câmara de Vereadores
para apreciação e posterior aprovação;
b) foi deliberado que o Conselho Municipal de Saneamento Básico deverá ter caráter deliberativo.
Com o desenvolvimento dos procedimentos de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e sua colocação para discussão com a sociedade, o Município de Iracemápolis procurou garantir os mecanismos de participação da sociedade e a ampla divulgação dos
estudos e propostas, bem como perenizar com controle social a política pública municipal de
saneamento.
Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada.
Iracemápolis, 21 de fevereiro de 2013.

José Alberto Ribeiro Carvalho
Responsável Técnico Equi Saneamento Ambiental LTDA
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8.2. Lista de presença
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Anexo I – Minuta da Lei de Política Municipal de Saneamento
Dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento
Básico, Cria o Conselho Municipal de Saneamento
Básico e o Serviço Municipal de Saneamento Básico
de Iracemápolis (SESAB).
CAPÍTULO I
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - A Política Pública Municipal de Saneamento Básico (PPMSB), será implementada de acordo
com os pressupostos estabelecidos na Lei Orgânica Municipal de Iracemápolis (SP) e, ainda, nas
diretrizes definidas na Lei Federal 11.445/2007, que instituiu a Política Nacional de Saneamento
Básico.
SEÇÃO II
DOS CONCEITOS
Art. 2º - Para efeito sesta lei considera-se:
I - saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de:
a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações
necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e
respectivos instrumentos de medição;
b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de
coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações
prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações
operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo
originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas;
d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e
instalações operacionais de macro e microdrenagem urbana de águas pluviais, de transporte,
detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das
águas pluviais drenadas nas áreas urbanas;
II – saneamento ambiental: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de
abastecimento de água potável, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo
das águas pluviais urbanas – saneamento básico – e demais ações de controle da saúde ambiental e
de vetores, reservatórios e hospedeiros de doenças transmissíveis, por intermédio de ações, obras e
serviços específicos de engenharia;
III - Vetores de doenças transmissíveis: São seres vivos, geralmente artrópodes, que veiculam o
agente infeccioso desde o reservatório até o hospedeiro potencial;
IV - Reservatórios de doenças transmissíveis: É o ser humano ou animal, artrópode, planta, solo ou
matéria inanimada (ou uma combinação desses), em que um agente infeccioso normalmente vive e
se multiplica em condições de dependência primordial, para a sobrevivência, e no qual se reproduz
de modo a poder ser transmitido a um hospedeiro suscetível;
V - Hospedeiros de doenças transmissíveis: O homem ou outro animal vivo, inclusive aves e
artrópodes, que ofereça, em condições naturais, subsistência ou alojamento a um agente infeccioso;
VI – saúde ambiental - conjunto de ações e serviços que proporcionam o conhecimento e a detecção
de fatores do meio ambiente que interferem na saúde humana, com o objetivo de prevenir e controlar
os fatores de risco de doenças e de outros agravos à saúde, decorrentes do ambiente e das
atividades produtivas;
VII - padrão adequado de higiene e conforto estabelecido pela quantidade suficiente de água potável:
equivale ao consumo mínimo per capta a ser estabelecido por estudo técnico específico ou pelos
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órgãos competentes, que levem em conta as características socioeconômicas e culturais da
população;
VIII - padrão de potabilidade: padrão estabelecido para a água de consumo humano cujos parâmetros
microbiológicos, físicos, químicos e radioativos atendam ao padrão de potabilidade estabelecidos
pelas autoridades competentes e que não ofereça riscos a saúde.
IX - recursos hídricos: são as águas superficiais e subterrâneas disponíveis para qualquer tipo de uso
dentro da área de abrangência do municipio de Iracemápolis (SP).
X - macrodrenagem: é o escoamento topograficamente bem definido nos fundos de vale, mesmo
naqueles em que não haja um curso d’água perene;
XI – microdrenagem: destina-se ao escoamento das águas pluviais nas áreas de ocupação urbana,
conectando-se à rede de macro-drenagem ou diretamente, quando for o caso, aos corpos hídricos
receptores.
XII - corpos hídricos receptores: conjunto de regatos, lagoas, córregos, ribeirões e rios que compõem
as bacias hidrográficas do Município;
XIII – salubridade ambiental: estado de qualidade capaz de prevenir a ocorrência de doenças
relacionadas ao saneamento ambiental inadequado;
XIV - coleta seletiva: coleta entendida como a coleta separada dos resíduos orgânicos e inorgânicos,
que pode ser complementada pela coleta multi-seletiva, compreendida como a coleta efetuada por
diferentes tipologias de resíduos sólidos, ações que integram a coleta diferenciada de lixo no
Município.
XV - resíduos de serviços de saúde (RSS): são resíduos gerados em todos os serviços relacionados
com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de
trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços
onde se realizem atividades de embalsamamento (tanatopraxia e somatoconservação); serviços de
medicina legal; drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e
pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos
farmacêuticos, importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles para diagnóstico in
vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, dentre
outros similares;
XVI - lixo hospitalar: RSS gerados em estabelecimentos hospitalares;
XVII - gestão associada: associação voluntária de entes federados, por convênio de cooperação ou
consórcio público, conforme disposto no art. 241 da Constituição Federal;
XVIII - universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao
saneamento básico, diretamente nas áreas urbanas e localidades de pequeno porte e por intermédio
de políticas e programas especiais para a população residente domicílios dispersos na área rural;
XIX - zona urbana: região interna aos perímetros urbanos da cidade – localidade onde está situada a
prefeitura municipal – e as vilas – sede de distrito –, estabelecidos por leis municipais, como definido
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE;
XX - localidade de pequeno porte: aglomerados rurais, povoados, núcleos, lugarejos e aldeias, assim
definidos pelo IBGE.
XXI - zona rural: região externa aos perímetros urbanos da cidade – localidade onde está situada a
prefeitura municipal – e as vilas – sede de distrito –, estabelecidas por leis municipais e de acordo
com definição do IBGE;
XXII - integralidade: compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada
um dos diversos serviços de saneamento básico, incluindo ações intersetoriais – como as políticas
públicas de saúde, meio ambiente recursos hídricos e ordenamento urbano – e políticas públicas
transversais – como políticas públicas de educação, cultura, assistência social, esporte e lazer –
propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia
das ações e resultados;
XXIII - equidade: entendida como a igualdade no atendimento sem privilégios ou preconceitos,
considerando que política pública de saneamento básico deve disponibilizar recursos e serviços de
forma justa, de acordo com as necessidades de cada um;
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XXIV - subsídios: instrumento econômico de política social para garantir a universalização do acesso
ao saneamento básico, especialmente para populações e localidades de baixa renda;
XXV - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade
informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de
planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico;
XXVI - controle público: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem aos órgãos de
controle público as participações nas auditorias, nas avaliações, nas fiscalizações e na aprovação
das contas e dos processos relacionados aos serviços públicos de saneamento básico;
XXVII - regulação: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam a fiscalização e o
cumprimento das normas técnicas, jurídicas, econômicas, financeiras e de direito do consumidor
relativas à qualidade, quantidade e regularidade dos serviços prestados aos usuários, considerando
as especificidades dos diferentes prestadores envolvidos na implementação das políticas públicas de
saneamento básico;
XXVIII - monitoramento e avaliação: conjunto de mecanismos de gestão que permitam o
conhecimento da viabilidade de programas e projetos, bem como a verificação das metas
quantitativas e qualitativas pré-estabelecidas, objetivando, se necessário, o redirecionamento de seus
objetivos ou a reformulação de suas propostas e atividades, subsidiando a tomada de decisão na
política pública municipal de saneamento básico;
XXIX - indicadores: são em geral medidas quantitativas, dados numéricos ou estatísticos, usadas
para substituir, qualificar ou operacionalizar um conceito abstrato, de interesse teórico ou dos
programático – programas e políticas públicas, que serão utilizados como instrumentos de gestão,
nas atividades de monitoramento e avaliação de projetos e programas da política pública municipal
de saneamento básico;
XXX - perfil epidemiológico: conjunto de medidas quantitativas, dados e estatísticas, que representam
o perfil dos óbitos (mortalidade), das doenças (morbidade) e dos agravos específicos em uma
população no período pré-estabelecido;
XXXI - ações de curto prazo: ações com tempo de implantação previsto para o período compreendido
entre um e quatro anos, variando de acordo com o Plano Plurianual do Município;
XXXII - ações de médio prazo: ações com tempo de implantação previsto para o período
compreendido entre quatro e 10 anos;
XXXIII - ações de longo prazo: ações com tempo de implantação previsto para o período
compreendido 10 e 20 anos.
SEÇÃO III
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
Art. 3º - A Política Pública Municipal de Saneamento Básico (PPMSB) orientar-se-á pelos seguintes
princípios:
I - a política de saneamento deverá compreender programas que tratem de:
a) Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário;
b) Coleta e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Urbanos;
c) Drenagem Urbana.
II - prevalência do interesse público;
III - universalização do acesso;
IV - integralidade das ações;
V - equidade para o atendimento diferenciado onde necessário;
VI - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos
realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente;
VII - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo das águas
pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado;
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VIII - eficiência e sustentabilidade econômica;
IX - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e
a adoção de soluções graduais e progressivas;
X- transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios
institucionalizados;
XI- controle social;
XII - segurança, qualidade e regularidade;
XIII - integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos.
SEÇÃO IV
DAS DIRETRIZES GERAIS
Art. 4º - A Política Pública Municipal de Saneamento Básico (PPMSB) orientar-se-á pelas seguintes
diretrizes gerais:
I - articulação intersetorial com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de
proteção ambiental, de recursos hídricos e de promoção da saúde;
II – articulação com as políticas de combate à pobreza e de sua erradicação e outras políticas de
relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento
básico seja fator determinante;
III - articulação com as políticas transversais de educação, cultura, esporte e lazer de forma a
maximizar a eficácia das ações e resultados inerentes à política pública municipal de saneamento
básico;
IV – articulação integrada e cooperativa com todos os órgãos públicos municipais;
V - articulação integrada e cooperativa com os demais órgãos públicos estaduais e federais de
saneamento básico;
VI - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais,
incluindo a organização social e as demandas socioeconômicas da população;
VII - a destinação de recursos financeiros administrados pelo Município far-se-á segundo critérios de
melhoria da saúde pública e do meio ambiente, de maximização da relação benefício/custo e da
potencialização do aproveitamento das instalações existentes, bem como do desenvolvimento da
capacidade técnica, gerencial e financeira das instituições contempladas;
VIII - a prestação dos serviços públicos de saneamento básico será orientada pela busca permanente
da máxima produtividade e da melhoria da qualidade;
IX - na prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão ser garantidas as condições
de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços, em regime de
eficiência, incluindo:
a) o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas;
b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas;
c) a política de subsídios
X - a prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverá priorizar e valorizar o
planejamento e decisão sobre medidas preventivas que minimizem o crescimento caótico de qualquer
tipo, objetivando contribuir com os problemas de escassez de recursos hídricos, congestionamento
físico, dificuldade de drenagem e disposição de esgotos, poluição, enchentes, destruição de áreas
verdes, assoreamento de cursos d’água e outras consequências danosas ao meio ambiente e a
saúde pública;
XI - o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) será o principal instrumento de planejamento
da Política Pública Municipal de Saneamento Básico (PPMSB), que poderá ser específico para cada
serviço, o qual abrangerá, no mínimo:
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a) diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema de
indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e apontando as causas das
deficiências detectadas;
b) objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a universalização, admitidas soluções
graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos setoriais;
c) programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, de modo compatível
com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, identificando
possíveis fontes de financiamento;
d) ações para emergências e contingências;
e) mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações
programadas;
f) mecanismos que permitam a consolidação e compatibilização dos planos específicos de cada
serviço, que serão efetuadas pela secretária municipal designada para responder pela PPMSB;
g) compatibilidade com o plano da bacia hidrográfica;
h) compatibilidade com os demais planos municipais referentes às políticas intersetoriais e
transversais à PPMSB;
i) mecanismos que permitam a revisão periódica, em prazo não superior a quatro anos, anteriormente
à elaboração do Plano Plurianual Municipal (PPM);
j) mecanismos que permitam a adequada interação com os colegiados participativos de controle
social criado para acompanhamento da PPMSB, onde será assegurada ampla divulgação das
propostas do PMSB e dos estudos que as fundamentem, inclusive com a realização de audiências ou
consultas públicas.
k) mecanismos que permitam os órgão de controle público e à entidade reguladora e fiscalizadora
dos serviços a verificação do cumprimento do PMSB por parte dos prestadores de serviços, na forma
das disposições legais, regulamentares e contratuais.
SEÇÃO V
DOS ASPECTOS TÉCNICOS
Art. 5º - A Política Pública Municipal de Saneamento Básico (PPMSB) orientar-se-á pelos seguintes
aspectos técnicos:
I - a prestação dos serviços atenderá a requisitos mínimos de qualidade, incluindo a regularidade, a
continuidade e aqueles relativos aos produtos oferecidos, ao atendimento dos usuários e às
condições operacionais e de manutenção dos sistemas, de acordo com as normas regulamentares e
contratuais;
II - o serviço de abastecimento de água de Iracemápolis deverá atender aos parâmetros de
potabilidade da água definidos União;
III – o serviço de esgotamento sanitário de Iracemápolis deverá promover estudos que permitam
obter junto aos órgãos competentes o licenciamento ambiental das unidades de tratamento de
esgotos sanitários e de efluentes gerados nos processos de tratamento de água, que considerará
etapas de eficiência, a fim de alcançar progressivamente os padrões estabelecidos pela legislação,
em função da capacidade de pagamento dos usuários;
IV - ressalvadas as disposições em contrário das normas estabelecidas pelo Município, pela entidade
de regulação e pelo órgão de meio ambiente, toda edificação permanente urbana será conectada às
redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, desde que disponíveis e
sujeita ao pagamento das taxas, tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso
desses serviços;
V - a ausência de redes públicas de saneamento básico será admitida soluções individuais de
abastecimento de água e de afastamento e destinação final dos esgotos sanitários, observadas as
normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas de
saneamento básico, sanitária e de recursos hídricos;
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VI - em situação crítica de escassez ou contaminação de recursos hídricos que obrigue à adoção de
racionamento, declarada pela autoridade gestora de recursos hídricos, o ente regulador poderá
adotar mecanismos tarifários de contingência, com objetivo de cobrir custos adicionais decorrentes,
garantindo o equilíbrio financeiro da prestação do serviço e a gestão da demanda.
VII - os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico;
VIII - não constitui serviço público a ação de saneamento executada por meio de soluções individuais,
desde que o usuário não dependa de terceiros para operar os serviços, bem como as ações e
serviços de saneamento básico de responsabilidade privada, incluindo o manejo de resíduos de
responsabilidade do gerador;
IX - o serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos de Iracemápolis é
composto pelas seguintes atividades:
a) de coleta, transbordo e transporte dos resíduos que compreendem o conjunto de atividades,
infraestruturas e instalações operacionais do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza
de logradouros e vias públicas;
b) de triagem para fins de reuso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por compostagem, e de
disposição final dos resíduos do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de
logradouros e vias públicas;
c) de varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros eventuais serviços
pertinentes à limpeza pública urbana.
SEÇÃO VI
DOS ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS
Art. 6º - A Política Pública Municipal de Saneamento Básico (PPMSB) orientar-se-á pelos seguintes
aspectos econômicos e sociais:
I - os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira
assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços:
a) de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na forma de taxas, tarifas e
outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos
conjuntamente;
b) de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas e outros preços públicos,
em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades;
II - a instituição das tarifas, preços públicos e taxas para os serviços de saneamento básico
observarão as seguintes diretrizes:
a) prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública;
b) ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços;
c) geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, objetivando o cumprimento
das metas e objetivos do serviço;
d) inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos;
e) recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de eficiência;
f) remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços;
g) estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os níveis exigidos de
qualidade, continuidade e segurança na prestação dos serviços;
h) incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços.
III - poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários e localidades que não
tenham capacidade de pagamento ou escala econômica suficiente para cobrir o custo integral dos
serviços.
IV - a estrutura de remuneração e cobrança dos serviços públicos de saneamento básico poderá
levar em consideração os seguintes fatores:
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a) categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de utilização ou de
consumo;
b) padrões de uso ou de qualidade requeridos;
c) quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando à garantia de objetivos
sociais, como a preservação da saúde pública, o adequado atendimento dos usuários de menor
renda e a proteção do meio ambiente;
d) custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade adequadas;
e) ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços, em períodos distintos; e
f) capacidade de pagamento dos consumidores.
V - os subsídios necessários ao atendimento de usuários e localidades de baixa renda serão,
dependendo das características dos beneficiários e da origem dos recursos:
a) diretos, quando destinados a usuários determinados, ou indiretos, quando destinados ao prestador
dos serviços;
b) tarifários, quando integrarem a estrutura tarifária, ou fiscais, quando decorrerem da alocação de
recursos orçamentários, inclusive por meio de subvenções;
VI - as taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de limpeza urbana e de manejo
de resíduos sólidos urbanos devem levar em conta a adequada destinação dos resíduos coletados e
poderão considerar:
a) o nível de renda da população da área atendida;
b) as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas;
c) a estimativa de peso ou de volume médio coletado por habitante ou por domicílio.
VII - os reajustes de taxas e tarifas de serviços públicos de saneamento básico serão realizados
observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com as normas legais,
regulamentares e contratuais;
VIII - as revisões de taxas e tarifas compreenderão a reavaliação das condições da prestação dos
serviços e das tarifas praticadas e poderão ser:
a) periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e a reavaliação
das condições de mercado;
b) extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato, fora do
controle do prestador dos serviços, que alterem o seu equilíbrio econômico-financeiro.
IX - as revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelas respectivas entidades reguladoras,
ouvidos os titulares, os usuários e os prestadores dos serviços;
X - poderão ser estabelecidos mecanismos tarifários de indução à eficiência, inclusive fatores de
produtividade, assim como de antecipação de metas de expansão e qualidade dos serviços;
XI - os fatores de produtividade poderão ser definidos com base em indicadores de outras empresas
do setor;
XII - a entidade de regulação poderá autorizar o prestador de serviços a repassar aos usuários custos
e encargos tributários não previstos originalmente e por ele não administrados, nos termos da
legislação vigente;
XIII - as tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes e as revisões ser
tornados públicos com antecedência mínima de 30 (trinta) dias com relação à sua aplicação;
XIV - fatura a ser entregue ao usuário final deverá obedecer a modelo estabelecido pela entidade
reguladora, que definirá os itens e custos que deverão estar explicitados;
XV - os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses:
a) situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens;
b) necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza nos sistemas;
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c) negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de água consumida, após ter
sido previamente notificado a respeito;
d) manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação do prestador, por parte
do usuário; e
e) inadimplemento do usuário do serviço de abastecimento de água, do pagamento das tarifas, após
ter sido formalmente notificado.
XVI - as interrupções programadas serão previamente comunicadas ao regulador e aos usuários;
XVII - suspensão dos serviços nos casos de negativa do usuário em permitir a instalação de
dispositivo de leitura de água consumida e de inadimplemento do usuário do serviço de
abastecimento de água será precedida de prévio aviso ao usuário, não inferior a 30 (trinta) dias da
data prevista para a suspensão;
XVIII – a interrupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência a estabelecimentos de
saúde, a instituições educacionais e de internação coletiva de pessoas e a usuário residencial de
baixa renda beneficiário de tarifa social deverá obedecer a prazos e critérios que preservem
condições mínimas de manutenção da saúde das pessoas atingidas;
XIX - desde que previsto nas normas de regulação, grandes usuários poderão negociar suas tarifas
com o prestador dos serviços, mediante contrato específico, ouvido previamente o regulador.
CAPÍTULO II
DO SISTEMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
SEÇÃO I
DA COMPOSIÇÃO
Art. 7º - A Política Pública Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis (PPMSB) contará, para
execução das ações dela decorrentes, com o Sistema Municipal de Saneamento Básico de
Iracemápolis (SMSB).
Art. 8º - O Sistema Municipal de Saneamento Básico fica definido como o conjunto de agentes
institucionais que no âmbito das respectivas competências, atribuições, prerrogativas, e funções,
integram-se, de modo articulado e cooperativo, para a formulação das políticas, definição de
estratégias e execução das ações de saneamento básico.
Art. 9º - O Sistema Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis é composto dos seguintes
instrumentos:
I - Plano Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis (PMSB);
II - Conferência Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis (CMSB);
III - Conselho Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis (COMUSB);
IV - Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Saneamento Básico de Iracemápolis (SESAB);
SEÇÃO II
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Art. 10 - O Plano Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis (PMSB) será composto por
planos setoriais específicos de cada uma das políticas públicas que irão compor o Sistema Municipal
de Saneamento Básico (SMSB), devendo englobar integralmente o território do município – zonas
urbanas e rurais – e observará os pressupostos definidos nesta lei e abrangerá, no mínimo:
I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema de
indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e apontando as causas das
deficiências detectadas;
II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, admitidas soluções
graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos setoriais;
III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, de modo
compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais correlatos,
identificando possíveis fontes de financiamento;
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IV - ações para emergências e contingências;
V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações
programadas.
o

§ 1 consolidação e compatibilização dos planos específicos de cada uma das políticas setoriais
serão efetuadas pela Secretaria Municipal de Saneamento Básico.
o

§ 2 Os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com os planos das bacias
hidrográficas em que estiverem inseridos.
o

§ 3 Os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente, em prazo não superior a 4
(quatro) anos, anteriormente à elaboração do Plano Plurianual.
o

§ 4 Será assegurada ampla divulgação das propostas dos planos de saneamento básico e dos
estudos que as fundamentem, inclusive com a realização de audiências ou consultas públicas.
o

§ 5 Incumbe à entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços a verificação do cumprimento dos
planos de saneamento por parte dos prestadores de serviços, na forma das disposições legais,
regulamentares e contratuais.
SEÇÃO III
DO CONTROLE PÚBLICO.
Art. 11 - O controle público da Política Pública Municipal de Saneamento Básico (PPMSB) será
exercido pelos órgãos de controle externos aos serviços de saneamento básico, formalizados pelas
legislações fiscais e de controle público, bem como por órgãos de controle interno criado para o
serviço de saneamento básico do Município.
SEÇÃO IV
O CONTROLE SOCIAL.
Art. 12 - O controle social será efetivado pela criação de dois colegiados participativos: a Conferência
Municipal de Saneamento Básico (CMSB) de Iracemápolis e o Conselho Municipal de Saneamento
Básico de Iracemápolis (COMUSB).
Parágrafo único. Os colegiados participativos, da política pública municipal de saneamento básico,
deverão propor e institucionalizar mecanismos de interação com os demais conselhos existentes no
Município criados para o controle das políticas intersetoriais e transversais à política pública de
saneamento básico.
SEÇÃO V
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Art. 13 - Fica criada a Conferência Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis (CMUB), que se
realizará de quatro em quatro anos, ou excepcionalmente, quando o Gestor Municipal da Política
Pública Municipal de Saneamento Básico (PPMSB) e o Conselho Municipal de Saneamento Básico
(COMUSB) assim decidirem em consenso.
o

§1 A CMSB será formalmente convocada pelo Poder Executivo Municipal, sendo, no entanto,
necessário ouvir o COMUSB para convocações extraordinárias.
o

§ 2 A Conferência Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis (CMUB) será precedida de préconferencias, que deverão abranger todo o território municipal, objetivando ampliar o debate e colher
um número maior de subsídios para a Conferência Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis
(CMUB).
o

§ 3 Participa da Conferência Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis (CMUB)
representantes dos diversos segmentos sociais do Município – usuários dos sistemas de saneamento
básico, gestores e trabalhadores dos órgãos de saneamento básico do Município.
o

§ 4 A representação dos usuários na Conferência Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis
(CMUB) será paritária em relação ao conjunto dos demais participantes, sendo que o equilíbrio entre
gestores e trabalhadores também deve ser buscado.
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o

§ 5 As Conferência Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis (CMUB) terão como objetivo
avaliara a situação do saneamento básico do Município, alem de propor e aprovar diretrizes para a
Política Pública Municipal de Saneamento Básico (PPMSB).
o

§ 6 A Conferência Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis (CMUB) terá sua organização
e normas de funcionamento definido em regimento próprio, aprovado pelo Conselho Municipal de
Saneamento Básico de Iracemápolis (COMUSB) e submetida à respectiva conferência.
SEÇÃO VI
CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Art. 14 - Fica criado o Conselho Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis (COMUSB) órgão
colegiado de caráter deliberativo, fiscalizador de nível estratégico superior do Sistema Municipal de
Saneamento Básico de Iracemápolis (SMSB).
Parágrafo Único. O Conselho Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis (COMUSB) será
composto de forma paritária, por representantes do poder público municipal de Iracemápolis e por
representantes da sociedade civil organizada como segue: (SUGESTÃO).
I – Poder público municipal de Iracemápolis:
a) 1 representante da Divisão de Saneamento Ambiental;
b) 1 representante da Divisão de Saneamento e Meio Ambiente;
c) 1 representante do SESAB;
d) 1 representante do Departamento de Drenagem Urbana;
e) Representante da Defesa Civil do Município de Iracemápolis.
II – Sociedade Civil Organizada:
a) 1 representantes de associação de classe;
b) 2 representante da associação de bairros;
c) 1 representante de associação de grandes consumidores de água;
d) 1 representantes de organização não governamental (ONG) ligada à área ambiental ou de
saneamento básico;
Art. 15 - Compete ao Conselho Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis (COMUSB):
I - Formular as políticas de saneamento básico, definir estratégias e prioridades, acompanhar e
avaliar sua implementação;
II - Discutir e propor mudanças na proposta do projeto de lei do Plano Municipal de Saneamento
Básico de Iracemápolis (PMSB), bem como nos projetos de lei dos planos plurianuais e das leis de
diretrizes orçamentárias municipais.
III - Publicar o relatório contendo a situação da salubridade da população relacionada às doenças
evitáveis pela falta ou pela inadequação das ações de saneamento no Município.
IV - Deliberar sobre propostas de projeto de lei e programas sobre saneamento básico.
V - Fiscalizar e controlar a execução da Política Pública Municipal de Saneamento Básico,
observando o fiel cumprimento de seus princípios e objetivos.
VI - Decidir sobre propostas de alteração da Política Municipal de Saneamento Básico.
VII - Atuar no sentido da viabilização de recursos destinados aos planos, programas e projetos de
Saneamento Básico.
VIII - Estabelecer diretrizes para a formulação de programas de aplicação dos recursos do Fundo
Municipal de Saneamento Básico.
IX - Estabelecer diretrizes e mecanismos para o acompanhamento, fiscalização e controle do Fundo
Municipal de Saneamento Básico.
X - Articular-se com outros conselhos existentes no País, nos Municípios e no Estado com vistas a
implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico.
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XI - Estabelecer as metas relativas à cobertura de abastecimento de água, de cobertura dos serviços
de esgotamento sanitário, índice e níveis de tratamento de esgotos, perdas em sistema de água,
qualidade da água distribuída referente aos aspectos físicos, químicos e bacteriológicos, e de
regularidade do abastecimento.
XII - Propor a estrutura da comissão organizadora da Conferência Municipal de Saneamento Básico;
XIII - Examinar propostas e denúncias e responder a consultas sobre assuntos pertinentes a ações e
serviços de saneamento;
XIV - Exercer as atividades de regulação até que seja criado um ente regulador regional;
XV - Elaborar e aprovar o seu regimento interno;
SEÇÃO VII
DA REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO
Art. 16 - O exercício da função de regulação atenderá aos seguintes princípios:
I - independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e financeira da entidade
reguladora;
II - transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões.
Parágrafo Único. Até que seja criado um ente regulador regional as atividades inerentes à regulação
serão exercidas pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico (COMUSB);
Art. 17. São objetivos da regulação:
I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a satisfação dos
usuários;
II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas;
III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos
integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência;
IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos como a
modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que
permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade.
Art. 18. A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de
prestação dos serviços, que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos:
I - padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços;
II - requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas;
III - as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos prazos;
IV - regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de sua fixação,
reajuste e revisão;
V - medição, faturamento e cobrança de serviços;
VI - monitoramento dos custos;
VII - avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados;
VIII - plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação;
IX - subsídios tarifários e não tarifários;
X - padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e informação;
XI - medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento;
o

§ 1 A regulação de serviços públicos de saneamento básico poderá ser delegada pelos titulares a
qualquer entidade reguladora constituída dentro dos limites do respectivo Estado, explicitando, no ato
de delegação da regulação, a forma de atuação e a abrangência das atividades a serem
desempenhadas pelas partes envolvidas.
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o

§ 2 As normas a que se refere o caput deste artigo fixarão prazo para os prestadores de serviços
comunicarem aos usuários as providências adotadas em face de queixas ou de reclamações relativas
aos serviços.
o

§ 3 As entidades fiscalizadoras deverão receber e se manifestar conclusivamente sobre as
reclamações que, a juízo do interessado, não tenham sido suficientemente atendidas pelos
prestadores dos serviços.
Art. 19. Em caso de gestão associada ou prestação regionalizada dos serviços, os titulares poderão
adotar os mesmos critérios econômicos, sociais e técnicos da regulação em toda a área de
abrangência da associação ou da prestação.
Art. 20. Os prestadores de serviços públicos de saneamento básico deverão fornecer à entidade
reguladora todos os dados e informações necessários para o desempenho de suas atividades, na
forma das normas legais, regulamentares e contratuais.
o

§ 1 Incluem-se entre os dados e informações a que se refere o caput deste artigo aquelas
produzidas por empresas ou profissionais contratados para executar serviços ou fornecer materiais e
equipamentos específicos.
o

§ 2 Compreendem-se nas atividades de regulação dos serviços de saneamento básico a
interpretação e a fixação de critérios para a fiel execução dos contratos, dos serviços e para a correta
administração de subsídios.
Art. 21. Deverá ser assegurada publicidade aos relatórios, estudos, decisões e instrumentos
equivalentes que se refiram à regulação ou à fiscalização dos serviços, bem como aos direitos e
deveres dos usuários e prestadores, a eles podendo ter acesso qualquer do povo,
independentemente da existência de interesse direto.
o

§ 1 Excluem-se do disposto no caput deste artigo os documentos considerados sigilosos em razão
de interesse público relevante, mediante prévia e motivada decisão.
o

§ 2 A publicidade a que se refere o caput deste artigo deverá se efetivar, preferencialmente, por
meio de sítio mantido na rede mundial de computadores - internet.
Art. 22. É assegurado aos usuários de serviços públicos de saneamento básico, na forma das
normas legais, regulamentares e contratuais:
I - amplo acesso a informações sobre os serviços prestados;
II - prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem estar sujeitos;
III - acesso ao manual de prestação do serviço e de atendimento ao usuário, elaborado pelo
prestador e aprovado pela respectiva entidade de regulação;
IV - acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços.
SEÇÃO VIII
SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (SESAB)
Art. 23. Fica criado o SESAB – Serviço Municipal de Saneamento Básico, entidade autárquica, com
pessoa jurídica de direito público, com sede e foro na cidade de Iracemápolis (SP), dispondo de
autonomia econômica, financeira, técnica, administrativa e patrimônio próprio, observados os termos
desta Lei.
Art. 24. O SESAB exercerá a sua ação em todo o município, competindo-lhe com exclusividade:
I - estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante contrato com organizações especializadas
em engenharia sanitária, as obras relativas à construção, ampliação ou remodelação dos sistemas
públicos de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e limpeza urbana e manejo de
resíduos;
II - atuar como órgão coordenador e fiscalizador da execução dos convênios entre o município e os
órgãos federais ou estaduais para estudos, projetos e obras de construção, ampliação ou
remodelação dos serviços públicos de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário,
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;
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III - operar, manter, conservar e explorar, diretamente, os serviços de abastecimento de água potável,
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, na sede, nas vilas e nos
povoados;
IV - lançar, fiscalizar e arrecadar taxas de contribuição que incidirem sobre os terrenos beneficiados
com tais serviços;
V - exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas públicos de abastecimento de
água potável, esgotamento sanitário e limpeza urbana, compatíveis com as leis gerais e especiais.
Art. 25. O SESAB terá a seguinte estrutura orgânica:
I - Diretoria
II - Divisão Administrativa e Financeira
III - Divisão Técnica
Art. 26. O SESAB será administrado por um Diretor, com formação em curso superior,
preferencialmente Engenheiro de Saúde Pública, Engenheiro Sanitarista ou Engenheiro Civil,
indicado e nomeado pelo Prefeito Municipal.
Parágrafo único – Incumbe ao Diretor representar o SESAB, ou promover-lhe a representação, em
juízo ou fora dele.
Art. 27. É facultado ao Prefeito Municipal celebrar convênio com instituição especializada em
engenharia sanitária, com a finalidade de auxiliar a administração municipal na área de projetos de
engenharia, administração, operação e manutenção dos serviços de saneamento.
Art. 28. O SESAB poderá atuar em estreita articulação com outros serviços municipais de
saneamento, por meio de programas e ações voltados para o aprimoramento de suas atividades nos
campos técnico, administrativo e gerencial.
§ 1º - Fica a direção do SESAB autorizada a firmar convênios de cooperação mútua, com outras
entidades similares, para atender ao disposto neste artigo.
Art. 29. Os orçamentos anuais e plurianuais, sintéticos e analíticos do SESAB comporão o Orçamento
Geral do Município.
Parágrafo único – O SESAB terá plano de contas destacado e específico de suas atividades,
competindo-lhe, acompanhar a execução financeira e orçamentária.
Art. 30. O SESAB submeterá, anualmente, à aprovação do Prefeito Municipal o relatório de suas
atividades e a prestação de contas do exercício.
Art. 31. O SESAB terá quadro próprio de servidores, que ficarão sujeitos ao regime jurídico e de
pessoal instituídos pelo município.
Parágrafo único – Compete à administração do SESAB admitir e dispensar os servidores, de acordo
com a legislação vigente e com as normas a serem fixadas em regimento interno.
Art. 32. O patrimônio do SESAB será constituído de todos os bens móveis e imóveis, instalações,
títulos, materiais e outros valores próprios do município, atualmente destinados, empregados e
utilizados nos sistemas públicos de água, de esgotamento sanitário e de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos.
Art. 33. O SESAB contará com receitas provenientes dos seguintes recursos:
I - do produto de quaisquer tributos e remuneração decorrentes diretamente dos serviços de água e
esgoto, tais como: taxas e tarifas de água, esgoto e limpeza urbana; instalação, reparo, aferição,
aluguel e conservação de hidrômetros, serviços referentes à ligação de água, de esgoto e de coleta
de lixo; construção de redes e outros serviços por conta de terceiros, etc.;
II - das taxas de contribuição que incidirem sobre os terrenos beneficiados com serviços de
saneamento básico;
III - taxas de contribuição para melhorias e implantação de obras novas;
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IV - dos auxílios, subvenções e créditos especiais ou adicionais que lhe forem concedidos, inclusive
para obras novas, pelos governos federal, estadual e municipal ou por organismos de cooperação
internacional;
V - de produtos de juros sobre depósitos bancários e outras rendas patrimoniais;
VI - do produto da venda de materiais inservíveis e da alienação de bens patrimoniais que se tornem
desnecessários aos seus serviços;
VII - de produtos de cauções ou depósitos que reverterem aos seus cofres por descumprimento
contratual;
VIII - de doações, legados e outras rendas que, por sua natureza ou finalidade, lhe devam caber.
§ 1º - Fica a Diretoria do SESAB autorizada a aplicar, no mercado financeiro, as disponibilidades
financeiras, quando houver.
§ 2º - Mediante prévia autorização do Prefeito Municipal, poderá o SESAB realizar operações de
crédito para antecipação de receita ou obtenção de recursos necessários à execução de obras de
ampliação ou remodelação dos sistemas de água e esgoto.
Art. 34. Os planos de trabalho do SESAB serão elaborados conjuntamente com o Executivo
Municipal.
Art. 35. Competirá ao SESAB superintender, coordenar, promover, executar e acompanhar os planos
de trabalho aprovados.
Art. 36. O SESAB deverá promover ações objetivando a implementação do saneamento básico nas
localidades do município, conforme tecnologia apropriada ás soluções para sistemas de pequeno
porte e ao saneamento rural.
Parágrafo único. O SESAB deverá fomentar programas de saneamento intra e peridomiciliar em todo
o território municipal – nas zonas urbana e rural.
Art. 37. A classificação dos serviços prestados, as taxas, as tarifas e remunerações respectivas e as
condições para a sua utilização serão estabelecidas em regulamento.
Parágrafo único – Fica o Prefeito Municipal autorizado a reajustar periodicamente os valores das
taxas, tarifas e remunerações previstas neste artigo, em função da evolução dos custos de operação
e manutenção dos sistemas, dos equipamentos, dos insumos e da mão-de-obra utilizada pelo
SESAB, de modo a garantir para sua autossuficiência econômico-financeira.
Art. 38. É vedado ao SESAB isenção ou redução de taxas, tarifas e remuneração pelos serviços
prestados.
Art. 39. Aplicam-se ao SESAB, naquilo que disser respeito aos seus bens, rendas e serviços, todas
as prerrogativas, isenções, favores fiscais e demais vantagens que os serviços municipais gozam e
que lhes caibam por lei.
Art. 40. O Chefe do Executivo Municipal expedirá atos necessários à regulamentação da presente Lei
no que diz respeito ao SESAB.
§ 1º - A regulamentação de que trata este artigo compreenderá o regulamento da prestação dos
serviços de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos e o Regimento Interno da Autarquia (SESAB);
§ 2º - Fica estabelecido o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação desta
Lei, para aprovação dos regulamentos aqui previstos.
Art. 41. Aplicam-se ao SESAB, naquilo que disser respeito aos seus bens, rendas e serviços, todas
as prerrogativas, isenções, favores fiscais e demais vantagens que os serviços municipais gozam e
que lhes caibam por lei.
Art. 42. As remissões e referências feitas à antiga nomenclatura do SESAB em diplomas legislativos,
normativos e administrativos e afins equivalem à nova denominação atribuída por esta Lei.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
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Art. 43 - O Poder Executivo expedirá atos necessários à regulamentação do Sistema Municipal de
Saneamento Básico (SMSB) no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua publicação.
Art. 44 - O Conselho Municipal de Saneamento Básico deverá ser instalado pelo Executivo Municipal
no prazo máximo de 180 dias a partir da promulgação desta lei.
Art. 45 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 46. Revogam-se as disposições em contrário.
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Anexo II – Minuta do Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto
TÍTULO I - DO OBJETO
Art. 1º. Este Regulamento destina-se a definir e disciplinar os critérios a serem aplicados aos serviços de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, administrados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
IRACEMÁPOLIS, adiante denominado por SESAB, e a regulamentar as relações entre o SESAB e os seus
usuários.
TÍTULO II - DA TERMINOLOGIA

Art. 2º. Adota-se neste Regulamento a terminologia consagrada nas diversas normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e as que se seguem:
I – aferição de hidrômetro: processo de verificação do grau de exatidão do volume medido pelos
hidrômetros;
II - agrupamento de edificações: conjunto de duas ou mais edificações em um mesmo lote de terreno.
III - água pluvial: água proveniente das precipitações atmosféricas;
IV - água potável: água própria ao consumo humano que atende aos padrões estabelecidos pela
o
Portaria n . 2.914 de 12/12/2011 do Ministério da Saúde;
V - caixa de protetora: caixa de concreto, alvenaria, metal, plástico ou outro material, destinada a
abrigar o medidor de água (hidrômetro);
VI - caixa retentora de areia e óleo: dispositivo destinado a separar e reter areia e óleo em câmaras
distintas, a fim de evitar que tais substâncias atinjam a rede de esgotos sanitários;
VII - cavalete: dispositivo padronizado para instalação de hidrômetro ou limitador de consumo,
integrante do ramal predial de água;
VIII - consumo básico: quantidade de metros cúbicos de água a que tem direito cada consumidor,
pelo pagamento da tarifa mínima.
IX - consumo de água: volume de água utilizado em um imóvel, fornecido pelo SESAB ou produzida
por fonte própria.
X - consumo estimado: consumo de água atribuído a uma economia, quando a ligação estiver
temporariamente desprovida de hidrômetro.
XI - consumo faturado: volume cobrado na fatura de água.
XII - consumo medido: volume de água registrado pelos hidrômetros.
XIII - consumo médio: média de consumos medidos pelo hidrômetro, geralmente referenciados a
ciclos mensais;
XIV - consumo mínimo: menor volume de água atribuído a uma economia e considerado como base
mínima para faturamento.
XV - conta: documento hábil para pagamento de débito contraído pelo usuário correspondente a
fatura da prestação de serviços.
XVI - economia: é todo imóvel de uma única ocupação, ou subdivisões de um imóvel com ocupação
independente das demais, dotadas de instalações para uso dos serviços de água e/ou esgoto.
XVII - efluentes industriais: esgotos gerados pelas indústrias;
XVIII - esgoto doméstico: águas servidas provenientes das habitações, estabelecimentos comerciais,
instituições e edifícios públicos;
XIX - faixa de consumo: intervalo do volume de consumo estabelecido para fins de tarifação.
XX - hidrômetro: aparelho destinado a medir e indicar continuamente, o consumo de água;
XXI - instalação predial de água: conjunto de tubulações, equipamentos, reservatórios e dispositivos,
existentes a partir do ramal predial, destinado ao abastecimento do imóvel;
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XXII - instalação predial de esgoto sanitário: conjunto de tubulações, equipamentos, caixas e
dispositivos existentes a partir dos aparelhos sanitários destinado a receber dejetos e águas servidas;
XXIII - interrupção do fornecimento de água; suspensão, por parte do SESAB, do fornecimento de
água ao usuário, nos casos previstos neste Regulamento;
XXIV - lacre: dispositivo destinado a assegurar a inviolabilidade do medidor de água (hidrômetro);
XXV - ligação clandestina: ligação predial à rede de distribuição de água ou a rede coletora de
esgoto, sem autorização do SESAB;
XXVI - ligação predial de água e/ou esgoto: é o ato de conectar o ramal predial à rede de distribuição
de água ou coletora de esgoto;
XXVII - multa: pagamento adicional, devido pelo usuário, previsto neste Regulamento, como
penalidade por infração às normas estabelecidas;
XXVIII - padrão de água: conjunto padronizado pelo SESAB constituído por registro de entrada e
medidor do consumo de água;
XXIX - ramal predial de água: canalização compreendida entre a rede de distribuição de água e o
medidor, ou limitador de consumo ou registro de entrada do SESAB;
XXX - ramal predial de esgoto: canalização compreendida entre a rede coletora de esgoto e o
alinhamento predial do imóvel a ser esgotado;
XXXI - registro do SESAB: registro de uso do SESAB destinado a regular a pressão ou à interrupção
do abastecimento de água, situado no passeio ou no padrão de água.
XXXII - reservatório domiciliar: depósito destinado ao armazenamento de água potável, com o
objetivo de suprir a demanda da edificação, nos casos de paralisação do abastecimento público;
XXXIII - sistema de abastecimento de água: conjunto de canalizações, instalações e equipamentos
destinados a captar, transportar, tratar, reservar e distribuir água para consumo público;
XXXIV - sistema de esgotamento sanitário: conjunto de canalizações, instalações e equipamentos
destinados a coletar, transportar, tratar e dar destino final adequado ao esgoto sanitário;
XXXV - supressão do ramal: retirada física do ramal predial e/ou cancelamento das relações
contratuais do SESAB com o usuário, em decorrência de infrações as normas previstas neste
Regulamento;
XXXVI - tarifa mínima: valor mínimo devido pelos usuários, pela prestação dos serviços de água e/ou
esgoto, de acordo com as categorias definidas na estrutura tarifária, cujo valor é destinado à
cobertura do custo operacional;
XXXVII - tarifa social: tarifa mínima com desconto destinada a beneficiar os usuários de baixa renda;
XXXVIII - tarifas: conjunto de preços estabelecidos através de ato regulamentar, referente a cobrança
pela prestação dos serviços de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário;
XXXIX - taxa de ligação ou religação: valor cobrado pelo SESAB para executar a ligação de água
e/ou esgoto requerida pelo usuário, ou para sua religação;
XL - usuário ou consumidor: toda pessoa física ou jurídica, responsável pela utilização dos serviços
de água e/ou esgoto, proprietária ou detentora, a qualquer título, da posse do imóvel beneficiado por
esses serviços;
XLI - volume excedente: volume medido mensalmente que excede o consumo mínimo adotado para
cada categoria de usuário.
TÍTULO III - DA COMPETENCIA
Art. 3º. Compete ao SESAB - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE
o
IRACEMÁPPLIS, criado pela criado pela Lei n . .......... de ....... de .......... de .......... exercer com
exclusividade todas as atividades administrativas e técnicas que se relacionem com os serviços
públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, no município de IRACEMÁPOLIS.
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§ 1º. O assentamento de rede distribuidora de água e coletora de esgoto, a instalação de
equipamento e a execução de ligação serão efetuadas pelo SESAB ou por terceiros devidamente
autorizados, sem prejuízo do que dispõe as posturas municipais e a legislação aplicável.
§ 2º. A operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitários,
compreendendo todas as suas instalações, serão executados exclusivamente pelo SESAB.
§ 3º. Na ocorrência de incêndio, o Corpo de Bombeiros terá competência para operar somente os
hidrantes, não sendo permitido operar os registros da rede de distribuição de água.
Art. 4º Nenhuma construção relativa aos sistemas públicos de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário, situada na área de atuação do SESAB, poderá ser executada sem que o
respectivo projeto tenha sido por ela elaborado ou aprovado.
§ 1º - O projeto deverá incluir todas as especificações executivas e não poderá ser alterado no
decurso da obra sem a prévia autorização do SESAB.
§ 2º - Quando executadas por terceiros, devidamente autorizados, as obras serão fiscalizadas pelo
SESAB.
TÍTULO IV – DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E DE ESGOTO
CAPÍTULO I - DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA E COLETORAS DE ESGOTO
Art. 5º. As redes de distribuição de água e coletoras de esgoto, e seus acessórios, serão assentados
preferencialmente em logradouro público, após aprovação dos respectivos projetos pelo SESAB, que
fiscalizará sua execução, quando feita por terceiros.
§ 1°. Caberá ao SESAB decidir quanto à viabilidade de extensão de redes de distribuição de água e
coletora de esgoto, com base em critérios técnicos, econômicos e o interesse social.
.§ 2°. As redes de água e de esgoto construídas nos termos do presente artigo passarão
automaticamente a integrar o patrimônio do SESAB.
Art. 6º. As Empresas ou órgãos da Administração Pública Direta e Indireta Federais, Estaduais e
Municipais, custearão as despesas referentes à remoção, recolocação ou modificação de redes de
distribuição de água e coletoras de esgoto bem como outras instalações dos sistemas público de
água e esgoto, decorrentes de obras que executarem ou forem executadas por terceiros sob sua
autorização.
Parágrafo Único - No caso de interesse de proprietários particulares, as despesas referidas neste
artigo serão custeadas pelos interessados.
Art. 7º. Os danos causados às redes de distribuição de água e coletoras de esgoto ou às outras
instalações dos sistemas de água e de esgoto serão reparados pelo SESAB, a expensas do autor, o
qual ficará sujeito ainda às penalidades previstas neste Regulamento, além das penas criminais
cabíveis.
Art. 8º. Os custos com as obras de ampliação ou extensão das redes de distribuição de água ou
coletoras de esgoto ocorrerão por conta dos interessados em sua execução.
Art. 9º. É vedado o lançamento de águas pluviais em rede coletora e interceptora de esgoto.
CAPÍTULO II – DOS LOTEAMENTOS
Art. 10. Em todo projeto de loteamento o SESAB deverá ser consultado sobre a viabilidade do
fornecimento de água e da coleta de esgoto.
Art. 11. O SESAB baixará as normas regulamentares estabelecendo os requisitos mínimos a serem
obedecidos na elaboração de projetos de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário para loteamentos e conjuntos habitacionais a serem implantados no Município de
IRACEMÁPOLIS.
Art. 12. Nenhuma construção referente aos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário em loteamentos, situados na área de atuação do SESAB, poderá ser executada sem que o
respectivo projeto tenha sido por ele aprovado.
Art. 13. Os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário dos loteamentos serão
construídos e custeados pelos interessados, sob fiscalização do SESAB.
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Parágrafo único – Os ramais prediais de água e esgoto serão construídos juntamente com as
respectivas redes, devendo os mesmos ficarem tamponados no passeio de cada lote.
Art. 14. A interligação das redes do loteamento aos sistemas públicos de abastecimento de água e de
esgotamento sanitários será executada exclusivamente pelo SESAB, depois de totalmente concluídas
e aceitas as obras relativas ao projeto aprovado.
Parágrafo único – Quando for necessário o reforço da rede de distribuição de água que alimentará o
loteamento, bem como do coletor de esgoto, estes serão executados pelo SESAB a expensas do
interessado.
Art. 15. Concluídas as obras, o interessado solicitará sua aceitação pelo SESAB, juntando planta
cadastral dos serviços executados, incluindo as redes e os ramais prediais.
§ 1º - Os terrenos destinados à abrigar unidades dos sistemas de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário, tais como reservatórios e elevatórias, deverão ser cedidas ao SESAB a título
de doação, quando da efetiva entrega das obras à Autarquia.
Art. 16. Os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como os respectivos
terrenos a que se refere este capítulo serão incorporados, mediante instrumento competente, ao
patrimônio do SESAB.
CAPÍTULO III - DOS AGRUPAMENTOS DE EDIFICAÇÕES
Art. 17. Ao agrupamento de edificações, ou condomínios, aplicam-se as disposições do Capitulo II,
relativas aos loteamentos, observado o disposto neste capítulo.
Art. 18. Sempre que forem ampliados os agrupamentos de edificações, as despesas decorrentes do
reforço ou da expansão dos sistemas de água e de esgoto correrão por conta do proprietário ou
incorporador.
Art. 19. Os prédios dos agrupamentos de edificações, situados em cota superior ao nível piezométrico
da rede de distribuição de água ou inferior ao nível da rede coletora de esgoto, deverão possuir
reservatório inferior de água e elevatórias de água e/ou de esgoto, ficando a operação e manutenção
dessas instalações a cargo do proprietário ou do condomínio.
CAPÍTULO IV – DOS PRÉDIOS
SEÇÃO I – DOS RAMAIS DE ÁGUA E DE ESGOTO
Art. 20. Os ramais prediais externos de água e de esgoto serão assentados pelo SESAB a expensas
do proprietário ou usuário.
Art. 21. As conexões prediais de água ou de esgoto serão feitas por meio de um único ramal predial,
de água ou de esgoto, conectados respectivamente à rede de água e coletora de esgoto existente na
testada do imóvel.
§ 1º - O abastecimento de água e/ou a coleta de esgoto poderá ser feito por mais de um ramal predial
de água ou de esgoto, quando houver conveniência de ordem técnica, a critério do SESAB.
§ 2º - Dois ou mais prédios construídos no mesmo lote poderão ser esgotados pelo mesmo ramal
predial de esgoto.
§ 3º - O assentamento dos ramais prediais de esgoto através de terreno de outra propriedade, situado
em cota inferior, e de ramais de água em qualquer cota, somente poderá ser feito quando houver
conveniência técnica e passagem de servidão legalmente estabelecida. No caso de ligação predial de
água, o cavalete deverá ser instalado na testada do terreno do autorizante sob a responsabilidade do
interessado.
Art. 22. É vedado ao usuário intervir no ramal predial externo de água ou de esgoto, mesmo com o
objetivo de melhorar suas condições de funcionamento.
Art. 23. Os ramais prediais de água e de esgoto serão dimensionados de modo a assegurar ao imóvel
abastecimento de água e coleta de esgoto adequados, observando os respectivos padrões de
ligação.
§ 1º - Os ramais prediais de água e esgoto poderão ser deslocados ou substituídos, a critério do
SESAB, sendo que, quando o deslocamento ou substituição for solicitado pelo usuário, as respectivas
despesas correrão por conta do mesmo.
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§ 2º - As despesas com a reparação de ramais prediais de água ou de esgoto correrão por conta do
responsável pela avaria.
SEÇÃO II – DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS
Art. 24. As instalações prediais de água e de esgoto serão definidas e projetadas conforme as
normas da ABNT, sem prejuízo do disposto nas posturas municipais vigentes.
Art. 25. Todas as instalações pertencentes aos ramais prediais internos de água e de esgoto serão
executadas a expensas do proprietário.
§ 1º - A conservação das instalações prediais ficará a cargo exclusivo do usuário, podendo o SESAB
fiscalizá-las quando julgar necessário.
§ 2º - O usuário se obriga a reparar ou substituir, dentro do prazo que for fixado na respectiva
notificação emitida pelo SESAB, todas as instalações internas defeituosas.
Art. 26. Serão de responsabilidade do interessado as obras e instalações necessárias ao serviço de
esgoto de edificações ou parte de edificações situadas abaixo do nível do logradouro público, bem
como daqueles que não puderem ser diretamente conectados à rede coletora do SESAB.
Art. 27. É vedada a ligação do ejetor ou bomba ao ramal predial de água.
Art. 28. É proibida, salvo consentimento prévio do SESAB, qualquer extensão do ramal predial interno
para servir outras economias, ainda que localizadas no mesmo terreno e pertencentes ao mesmo
proprietário.
Art. 29. É proibida interligar as instalações hidráulicas de fontes próprias de abastecimento de água
com o ramal predial de água do SESAB.
Art. 30. É vedado o lançamento de águas pluviais nos ramais prediais de esgoto.
SEÇÃO III - DOS RESERVATÓRIOS PREDIAIS

Art. 31. É obrigatória a instalação de reservatório predial para execução do ramal predial,
independentemente da categoria econômica do usuário, devendo o mesmo ser dimensionado de
acordo com as normas da ABNT, sem prejuízo do que dispõe as posturas municipais em vigor.
Art. 32. O projeto e a construção dos reservatórios deverão atender aos seguintes requisitos de
ordem sanitária:
I - assegurar perfeita estanqueidade;
II - utilizar materiais que não interfiram na qualidade da água;
III – possuir válvula de bóia que vede a entrada de água quando cheio e extravasor (ladrão)
descarregando visivelmente em área livre;
IV - permitir inspeção e reparo, através de aberturas dotadas de bordas salientes e tampas
herméticas devendo as bordas, no caso dos reservatórios enterrados, possuir altura mínima de 0,15
m;
V - possuir tubulação de descarga permita a limpeza interna reservatório.
Art. 33. É vedada a passagem de tubulações de esgoto sanitário ou pluvial pela cobertura ou pelo
interior dos reservatórios.
Art. 34. Os prédios com três ou mais pavimentos ou aqueles localizados em logradouros cuja rede de
distribuição não possua pressão suficiente para alimentar o reservatório superior, deverão possuir
reservatório inferior e elevatória conjugados.
Parágrafo único – As elevatórias serão construídas em conformidade com as normas técnicas, a
expensas dos interessados.
Art. 35. Se o reservatório inferior tiver de ser construído em recinto ou área interna fechada, nos quais
exista canalização ou dispositivo de esgoto sanitário, deverão ser instalados ralos e canalização de
águas pluviais, capazes de escoar qualquer refluxo eventual de esgoto sanitário.
SEÇÃO IV - DAS PISCINAS
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Art. 36. As instalações de água para piscina deverão obedecer ao Regulamento próprio, observado o
disposto nesta Seção.
Art. 37. As piscinas poderão ser abastecidas por meio de ramal privativo ou de encanamento
derivado do reservatório predial.
Art. 38. Não serão permitidas interconexões entre as instalações prediais de água e de esgoto e as
das piscinas.
Art. 39. A coleta de água proveniente de piscina pela rede pública de esgoto somente será permitida
quando tecnicamente viável, a critério do SESAB.
Art. 40. Somente será concedida ligação de água para piscina se não houver prejuízo para o
abastecimento normal das áreas vizinhas.
CAPÍTULO V - DOS HIDRANTES
Art. 41. O SESAB, por solicitação do Corpo de Bombeiros, instalará hidrantes em logradouros
públicos onde existir rede de distribuição de água compatível com as normas técnicas pertinentes.
Art. 42. A operação dos hidrantes somente poderá ser efetuada pelo SESAB ou pelo Corpo de
Bombeiros.
§ 1º - O Corpo de Bombeiros deverá comunicar ao SESAB, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, as
operações efetuadas nos termos deste artigo.
§ 2º - Compete ao Corpo de Bombeiros inspecionar com regularidade as condições de funcionamento
dos hidrantes e dos registros de fechamento dos mesmos, e solicitar ao SESAB os reparos,
porventura necessários.
Art. 43. A manutenção dos hidrantes será feita pelo SESAB, às suas expensas.
Art. 44. Os danos causados aos registros e aos hidrantes serão reparados pelo SESAB, a expensas
de quem lhes tiver dado causa sem prejuízo das sanções previstas neste Regulamento.
CAPÍTULO VI - DOS EFLUENTES INDUSTRIAIS
Art. 45. É obrigatório o tratamento prévio dos efluentes industriais que, por suas características, não
puderem ser lançados in natura na rede de esgoto.
Art. 46. Sem prejuízo da legislação pertinente, os efluentes industriais a serem lançados na rede
coletora de esgoto deverão atender aos seguintes requisitos:
I – a temperatura não poderá ser superior a 40 º C;
II – o pH deverá estar compreendido entre 6,5 e 10,0;
III - os sólidos de sedimentação imediata, como areia, argila e outros só serão admissíveis até o limite
de 500 miligramas por litro;
IV - substâncias graxas, alcatrões, resinas e outros (substâncias solúveis a frio em éter etílico) não
serão permitidas em quantidade superior a 150 SP/l;
V - a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) não deverá ultrapassar à DBO média do afluente da
estação de tratamento de esgoto.
VI - ter vazão compatível com o diâmetro e as condições hidráulicas de escoamento de rede coletora
e capacidade do sistema de tratamento de esgoto.
Art. 47. Não se admitirão, na rede coletora de esgoto, despejos industriais que contenham:
I - gases tóxicos ou substâncias capazes de produzi-los;
II - substâncias inflamáveis ou que produzam gases inflamáveis;
III - resíduos e corpos capazes de produzir obstruções (trapos, lã, estopa, pelo) e outros;
IV - substâncias que, por seus produtos de decomposição ou combinação, possam produzir
obstruções ou incrustações nas canalizações de esgoto;
V - substâncias que por sua natureza interfiram com os processos de tratamento de esgoto.
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Parágrafo único – Os despejos provenientes de postos de gasolina ou garagens, onde haja
lubrificação e lavagem de veículos, deverão passar em caixas que permitam a retenção de areia e a
separação do óleo.
Art. 48. O SESAB manterá atualizado o cadastro dos estabelecimentos industriais e de prestação de
serviços, no qual será registrado a natureza e o volume dos despejos a serem coletados.
TÍTULO V – DAS LIGAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO
Art. 49. As ligações de água e de esgoto poderão ser provisórias ou definitivas.
§ 1º - São provisórias as ligações para construção e as ligações a título temporário.
§ 2º - Além de atender aos requisitos estipulados neste Regulamento, o postulante de ligação
provisória deverá depositar, antecipadamente, o valor da tarifa estimado para o período de duração
do serviço, facultando-se, para esse efeito, a divisão em sub-períodos não inferiores a um mês.
§ 3º - A classificação de consumo de usuário temporário será determinada, em cada caso, pelo
SESAB.
CAPÍTULO I - DAS LIGAÇÕES PROVISÓRIAS
SEÇÃO I – DAS LIGAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO
Art. 50. O ramal predial para construção será dimensionado de modo a ser aproveitado para ligação
definitiva.
Art. 51. As ligações de água e de esgoto para construção serão cedidas em nome do proprietário,
mediante apresentação dos seguintes documentos:
I - escritura do terreno ou contrato de compra e venda;
II - carteira de Identidade;
III - CPF/CNPJ;
IV - cópia de Alvará de Licença para construção;
V - cópia da planta de situação e da planta baixa do projeto arquitetônico aprovado pela prefeitura;
Parágrafo único – A ligação provisória será classificada como categoria comercial até a sua
efetivação como definitiva, quando então será classificada de acordo com o seu uso.
Art. 52. As ligações provisórias de água e de esgoto só serão executadas depois de satisfeitas as
seguintes exigências:
I - instalações de acordo com os padrões do SESAB;
II - pagamento do valor da ligação e/ou dos respectivos orçamentos elaborados pelo SESAB;
Art. 53. Não sendo a obra concluída no prazo previamente estabelecido, caberá ao usuário solicitar a
prorrogação do prazo da ligação para construção.
§ 1º - Concluída a obra, o proprietário do imóvel, ou seu detentor a qualquer título, requererá ao
SESAB a ligação definitiva, mediante a apresentação do competente “habite-se”.
§ 2º - Na impossibilidade da apresentação do “habite-se”, poderá o SESAB, a seu critério, conceder a
ligação definitiva após comprovar, mediante inspeção, a conclusão da obra.
SEÇÃO II - DAS LIGAÇÕES TEMPORÁRIAS
Art. 54. As ligações a título temporário são as destinadas ao fornecimento de água e ao esgotamento
sanitário de estabelecimento de caráter temporário, tais como, exposições, feiras, circos, bem como
obras em logradouros públicos.
Art. 55. As ligações de água e de esgoto, a título temporário, serão solicitadas pelo interessado, que
deverá declarar o prazo desejado para o serviço, incumbindo-lhe ainda, se necessário, requerer a
prorrogação do aludido prazo.
Art. 56. As ligações de água e de esgoto a título temporário serão concedidas em nome do
interessado, mediante a apresentação de licença ou autorização de órgão competente.
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Art. 57. As ligações de água e de esgoto só serão executadas depois de satisfeitas as seguintes
exigências:
I – execução das instalações de acordo com os padrões do SESAB;
II - pagamento do valor da ligação e/ou dos respectivos orçamentos elaborados pelo SESAB.
Art. 58. Aplica-se às ligações temporárias o disposto no § 2º do artigo 49.
CAPÍTULO II – DAS LIGAÇÕES DEFINITIVAS
Art. 59. Caberá ao proprietário do imóvel, ou ao detentor de sua posse, requerer ao SESAB as
ligações definitivas de água e de esgoto.
Art. 60. Além dos requisitos previstos neste Regulamento, a ligação definitiva de água ou de esgoto
está sujeita ao pagamento dos respectivos preços, constantes do Anexo I deste Regulamento.
Parágrafo único - A critério do SESAB, o pagamento da ligação poderá ser desdobrado em parcelas.
Art. 61. As ligações de água e de esgoto para usos domésticos e higiênicos têm prioridade sobre as
destinadas a outros usos, cuja concessão ficará condicionada à capacidade dos respectivos sistemas
e às possibilidades de sua ampliação.
Art. 62. A ligação de água destina-se apenas à própria serventia do usuário, a quem cabe evitar
desperdícios, poluição ou o fornecimento de água a terceiros, mesmo a título gratuito.
Parágrafo único – É vedada ao usuário a derivação de ramais de água ou de esgoto de sua serventia
para atender a outros prédios, ainda que de sua propriedade, salvo com prévia autorização do
SESAB.
CAPÍTULO III - DOS HIDRÔMETROS E LIMITADORES DE CONSUMO
Art. 63. A critério do SESAB, o consumo de água poderá ser controlado por meio de hidrômetro ou
limitador de consumo.
Art. 64. A critério do SESAB o consumo de água poderá ser regulado por meio de hidrômetro ou
limitador de consumo.
Art. 65. O hidrômetro ou limitador de consumo faz parte do ramal predial e será de propriedade do
SESAB ao qual compete sua instalação e conservação.
Art. 66. Os hidrômetros serão instalados preferencialmente no interior do imóvel, no máximo a 1,5m
do alinhamento predial, em local abrigado e de fácil acesso, obedecendo aos padrões do SESAB.
§ 1º - Quando houver necessidade de instalar o hidrômetro na parte externa do imóvel, ou seja, na
calçada, no muro fronteiriço ou na fachada do prédio, o usuário deverá instalar caixa de proteção, de
acordo com os padrões aprovados pelo SESAB.
§ 2º - O livre acesso ao hidrômetro deverá ser assegurado pelo usuário ao pessoal autorizado pelo
SESAB, sendo vedado dificultar o acesso ao hidrômetro com qualquer obstáculo ou instalação que
dificulte sua leitura.
§ 3º - O usuário responderá pelas despesas decorrentes da falta de proteção e guarda dos
hidrômetros instalados na área de domínio de seu imóvel.
§ 4º - Por solicitação do usuário, poderá ser efetuado deslocamento do hidrômetro, desde que seja
viável tecnicamente, ficando o mesmo sujeito ao pagamento dos respectivos preços constantes do
Anexo III deste Regulamento.
Art. 67. O limitador de consumo será instalado no passeio, dentro da caixa de registro da derivação.
Art. 68. O usuário poderá solicitar ao SESAB a aferição do hidrômetro instalado no seu prédio,
devendo pagar a taxa de aferição, se ficar constatado o funcionamento normal do aparelho.
§ 1º - Considera-se como funcionamento normal quando as variações dos volumes medidos na
aferição se encontram dentro dos limites estabelecidos pelas normas da ABNT.
§ 2º - Verificada qualquer anormalidade no funcionamento do hidrômetro até que se proceda a sua
correção, o consumo será cobrado pela média das 6 (seis) últimas medições registradas.
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Art. 69. O hidrômetro poderá ser substituído ou retirado pelo SESAB, a qualquer tempo, em casos de
manutenção, pesquisa ou modificação do sistema de medição.
CAPÍTULO IV – DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA
Art. 70. O fornecimento de água ao imóvel será interrompido nos seguintes casos, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas neste regulamento:
I - impontualidade no pagamento de tarifas;
II - interdição judicial ou administrativa;
III - instalação de ejetores ou bombas de sucção diretamente na rede ou no ramal predial;
IV - ligação clandestina ou abusiva;
V - retirada do hidrômetro e/ou intervenção abusiva no mesmo;
VI - intervenção no ramal predial externo;
VII - vacância do imóvel, antes habitado, por solicitação do usuário, pelo prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, prorrogável por igual período;
VIII - falta de cumprimento de outras exigências deste Regulamento.
§ 1º - A interrupção será efetuada decorridos os seguintes prazos:
I -2 (dois) dias úteis após a data de notificação, nos casos previstos nos incisos IV e VIII,
II - 30 (trinta) dias após aviso prévio ao usuário informado-lhe de que está sujeito a essa ocorrência,
no caso do inciso I.
§ 2º - Nos demais casos, a interrupção poderá ser efetuada independente de notificação, tão logo
constatadas as infrações previstas neste artigo.
§ 3º - Cessados os motivos que determinaram a interrupção, ou, se for o caso, satisfeitas as
exigências estipuladas para a ligação, será restabelecido o fornecimento de água, mediante o
pagamento do preço do serviço correspondente.
§ 4º - A emissão de fatura, após a interrupção do fornecimento, não será processada enquanto não
houver o restabelecimento do fornecimento.
Art. 71. As ligações de água ou esgoto serão suprimidas:
I - por solicitação do titular do domínio útil, caso o prédio perca as condições de habitabilidade por
ruína ou demolição;
II - restabelecimento irregular do fornecimento de água e coleta de esgoto;
III - interrupção do fornecimento por período superior a 150 (cento e cinquenta) dias, de acordo com o
inciso I do Art. 70.
Art. 72. Os ramais retirados serão recolhidos ao setor competente do SESAB.
TÍTULO VI - DA CLASSIFICAÇÃO DA COBRANÇA DOS SERVIÇOS
CAPÍTULO I – DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
Art. 73. Para efeito de remuneração pela prestação dos serviços de água e de esgoto, os usuários
serão classificados em quatro.
I - Categoria A (Residencial): quando a água é usada para fins domésticos e higiênicos em
edificações de uso exclusivamente residencial;
II - Categoria B (Pública): quando a água é usada para consumo público, ou em órgãos municipais,
estaduais e federais;
III - Categoria C (Comercial): quando a água é usada para fins domésticos e higiênicos em
estabelecimentos comerciais.
IV - Categoria D (Industrial): quando a água é usada em estabelecimentos comerciais e industriais,
como matéria prima, ou parte inerente à própria natureza do comércio ou da indústria.
Art. 74. Classifica-se o consumo de água em:
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I - Consumo medido: é o apurado por meio de hidrômetro;
II - Consumo estimado: é o estipulado com base no Anexo II deste Regulamento.
CAPÍTULO II - DAS TARIFAS
Art. 75. A prestação dos serviços de água e de esgoto será retribuída mediante o pagamento de
tarifas pelos usuários, que compreenderão:
I – os custos com a operação dos sistemas de água e de esgoto;
II – as quotas de depreciação, provisão para devedores e amortização de empréstimos;
III - a constituição de fundo de reserva para investimentos;
IV - necessidade de desenvolvimentos econômico e tecnológico do SESAB;
V - manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do SESAB.
Art. 76. Os valores das tarifas de água e de esgoto e os preços de serviços serão estabelecidos por
portaria do diretor do SESAB, conforme modelos dos anexos I, II e III deste regulamento, após
aprovação pelo Ente Regulador.
§ 1º - A fixação e a revisão das tarifas de preços de serviços serão promovidas em estrita
consonância com os critérios definidos em ato de regulação expedido pelo Ente Regulador.
§ 2º - Para os usuários que se caracterizem por sua demanda elevada de água, poderão ser firmados
contratos específicos e condições especiais estabelecidas pelo SESAB, ouvido, previamente o Ente
Regulador.
Art. 77. É vedada a isenção ou redução de tarifas e outros valores de serviços, ressalvados os casos
previstos em Lei.
CAPÍTULO III - DA COBRANÇA DAS TARIFAS
Art. 78. As contas de água e/ou esgoto serão processadas de acordo com o calendário de
faturamento elaborado pelo SESAB e apresentada ao usuário a intervalos regulares.
Art. 79. As tarifas de consumo de água, referente ao consumo medido, serão calculadas segundo a
sistemática constante do anexo II deste Regulamento.
Art. 80. Quando o consumo mensal for inferior ao consumo básico da respectiva categoria, será
devida a tarifa correspondente ao consumo básico, denominada tarifa mínima.
Parágrafo único - Entende-se por consumo básico, o consumo mínimo mensal para cada categoria,
conforme estabelecido no Anexo II deste Regulamento
Art. 81. Quando o consumo for superior ao consumo básico da respectiva categoria, a tarifa será
calculada somando-se, à tarifa mínima estabelecida para cada categoria, os valores correspondentes
ao consumo excedente para cada faixa de consumo, calculado conforme disposto no Anexo II deste
Regulamento.
Art. 82. Na ausência de medidores, as tarifas de água, referente ao consumo estimado, serão fixas e
cobradas conforme estabelecido no Anexo II deste Regulamento.
Art. 83. Quando não for possível medir o volume consumido, por avaria do hidrômetro ou por outros
motivos que impossibilitem a sua leitura, até que se proceda à regularização, a cobrança será feita
com base na média das 6 (seis) últimas medições realizadas.
Art. 84. As tarifas de utilização dos serviços de esgoto serão cobradas como percentual sobre o valor
da tarifa de água, conforme estabelecido no Anexo II deste Regulamento.
Parágrafo único - No caso do usuário dispor de sistema próprio de abastecimento de água, será
considerado como volume de esgoto coletado, para efeito de cálculo da conta, o volume de água por
ele utilizado, efetivamente medido ou estimado pelo SESAB.
Art. 85. As tarifas de água e esgoto poderão ser cobradas em conjunto, de todo um grupo de
economias, organizadas em condomínio, ou cujas ligações tenham sido concedidas a um único
usuário.
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Art. 86. No caso de serem localizados imóveis ligados às redes de água e/ou esgoto de forma
clandestina, e não sendo possível determinar a data em que a irregularidade foi executada, deverão
ser cobradas as tarifas de água e/ou esgoto correspondentes a 6 (seis) meses de consumo, com
valores atualizados, sem prejuízo da penalidade cabível.
Art. 87. Das contas emitidas caberá recurso pelo interessado, desde que apresentado ao SESAB
antes da data dos vencimentos das mesmas.
Parágrafo único – Após a data do vencimento serão recebidos recursos dos usuários desde que as
contas estejam devidamente quitadas.
Art. 88. Ocorrendo o aumento extraordinário do consumo devido a vazamentos invisíveis na
instalação predial, poderá o SESAB deduzir, para efeito de cobrança do consumo, a diferença entre o
consumo e a média de consumo dos 6 (seis) meses anteriores.
Parágrafo único – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias após a notificação ao usuário e não reparado
o motivo que causou o consumo extraordinário, será cobrado de forma integral o consumo registrado
pelo medidor.
TÍTULO VII – DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 89. A inobservância a qualquer dispositivo deste Regulamento sujeitará o infrator a notificações
e/ou penalidades.
Art. 90. Serão punidos com multas, independentemente de notificação, as seguintes infrações:
I - intervenção de qualquer modo nas instalações dos serviços públicos de água e de esgoto;
II - ligações clandestinas de qualquer canalização à rede de distribuição de água e coletora de
esgotos;
III - violação ou retirada do hidrômetro ou do limitador de consumo;
IV - Interconexão da instalação com canalizações alimentadas com água não procedente do
abastecimento público;
V - utilização de canalização ou coletor de uma instalação predial para abastecimento de água ou
coleta de esgoto de outro imóvel ou economia;
VI - uso de dispositivos, tais como bombas ou ejetores, na rede de distribuição de água ou ramal
predial;
VII - lançamento de águas pluviais na instalação de esgoto do prédio;
VIII- lançamento de despejos in natura, que por suas características exijam tratamento prévio, na
rede coletora de esgoto;
IX - início da obra de instalação de água e de esgoto em loteamentos ou agrupamentos de
edificações, sem prévia autorização do SESAB;
X - alteração de projeto de instalações de água e de esgoto em loteamentos ou agrupamentos de
edificações, sem prévia autorização do SESAB;
XI - inobservância das normas e/ou instalações do SESAB na execução de obras e serviços de água
e esgoto;
XII - impontualidade no pagamento de tarifas devidas ao SESAB.
§ 1º - Os valores das multas referidas nos incisos I a XI deste artigo serão fixados pelo Ente
Regulador, conforme modelo estabelecido pelo Anexo IV deste Regulamento.
§ 2º - O valor da multa referida no inciso XII deste artigo será de 0,33 % (zero vírgula trinta e três por
cento) ao dia, até um máximo de 10 % (dez por cento) a ser cobrado junto à fatura do mês
subsequente ao da inadimplência.
§ 3º - Independentemente da aplicação da multa e conforme a natureza e/ou gravidade da infração,
poderá o SESAB interromper o abastecimento de água, observando o disposto no artigo 70.
Art. 91. O pagamento da multa não elide a irregularidade, ficando o infrator obrigado a regularizar as
obras ou instalações que estiverem em desacordo com as disposições contidas neste Regulamento.
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Art. 92. As infrações a este Regulamento serão notificadas pelo diretor do SESAB.
§ 1º - Uma via da notificação será entregue ao infrator mediante recibo.
§ 2º - Se o infrator se recusar a receber a notificação, o servidor certificará o fato no verso do
documento.
Art. 93. Para o exercício do contraditório e da ampla defesa, é assegurado ao infrator o direito de
recorrer ao SESAB, no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da notificação.
TÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 94. Na falta de êxito na cobrança amigável ou administrativa dos créditos do SESAB, além da
aplicação das disposições restritivas, previstas na Lei e no Regulamento, o diretor do SESAB deverá
executar a cobrança judicial da dívida.
Art. 95. Caberá aos usuários que necessitarem de água com características diferentes dos padrões
de potabilidade, adotados pelo SESAB, ajustar os parâmetros, mediante tratamento em instalações
próprias.
Parágrafo único – Nenhuma redução de tarifa será concedida em virtude do tratamento corretivo
mencionado.
Art. 96. Ao SESAB assiste o direito de, em qualquer tempo, exercer função fiscalizadora, no sentido
de verificar a obediência ao prescrito neste Regulamento.
Art. 97. Fica assegurado aos servidores autorizados pelo SESAB o acesso às instalações de água e
esgoto dos prédios, áreas, quintais ou terrenos para realização de vistorias de inspeção a essas
instalações.
Art.98. Fica o Diretor do SESAB autorizado a expedir normas complementares para o cumprimento
deste Regulamento.

Anexo ao Decreto nº_________ de ____/____/____ , que aprova o presente regulamento do SESAB
- Serviço Municipal de Saneamento Básico de IRACEMÁPOLIS – SP.
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SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - IRACEMÁPOLIS – SP
ANEXO I – CUSTO DAS LIGAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO
1 – Ligações de Água
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR DA PRESTAÇÃO

VALOR TOTAL

(R$)

(R$)

VALOR DA PRESTAÇÃO

VALOR TOTAL

(R$)

(R$)

Á VISTA
DOIS PAGAMENTOS
TRÊS PAGAMENTOS
QUATRO PAGAMENTOS
CINCO PAGAMENTOS
SEIS PAGAMENTOS
SETE PAGAMENTOS
OITO PAGAMENTOS

2 – Ligações de Esgoto
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Á VISTA
DOIS PAGAMENTOS
TRÊS PAGAMENTOS
QUATRO PAGAMENTOS
CINCO PAGAMENTOS
SEIS PAGAMENTOS
SETE PAGAMENTOS
OITO PAGAMENTOS
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SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - IRACEMÁPOLIS – SP
ANEXO II – ESTRUTURA TARIFÁRIA
1 – Tarifas de Água
1.1 – Serviço Medido: tarifa mínima e com consumo excedente
FAIXA DE
CONSUMO
3
(m )

CATEGORIA
Tarifa mínima

RESIDENCIAL
SOCIAL

Consumo
excedente

Tarifa mínima

RESIDENCIAL
NORMAL

Consumo
excedente

Tarifa mínima

PÚBLICA

Consumo
excedente

Tarifa mínima

COMERCIAL

Consumo
excedente

Tarifa mínima

INDUSTRIAL

Consumo
excedente
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TARIFA DE
ESGOTO

TOTAL
(R$)

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
IRACEMÁPOLIS – SP
___________________________________________________________________
CONTINUAÇÃO DO ANEXO II – ESTRUTURA TARIFÁRIA
1.2 – Serviço Estimado: tarifa fixa
CATEGORIA

CONSUMO
3

(m /mês)

TARIFA DE
ÁGUA

TARIFA DE
ESGOTO

TOTAL
(R$)

RESIDENCIAL SOCIAL
RESIDENCIAL NORMAL
PÚBLICA
COMERCIAL
INDUSTRIAL

2 – Tarifas de Esgoto
2.1 – A tarifa de esgoto é equivalente a 40% sobre o consumo de água para todas as categorias de
consumo.
3 – Tarifa Social (SUGESTÃO)
A Tarifa Social é concedida aos usuários enquadrados na “Categoria Residencial”, que se enquadrem
nos seguintes requisitos:
a) consumo mensal menor ou igual a 15m³ (por economia);
b) 01 (uma) economia com área construída menor ou igual a 44m²;
c) 02 (duas) economias verticais, desde que a média das áreas construídas das economias seja
menor ou igual a 44m²;
d) 02 (duas) economias ou mais, com ocupação multifamiliar horizontal, desde que a média das áreas
construídas das economias seja menor ou igual a 44m²;
e) conjuntos habitacionais de baixa renda, desde que a média das áreas construídas das economias
seja menor ou igual a 44m².
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SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - IRACEMÁPOLIS – SP
ANEXO III – CUSTO DE SERVIÇOS DIVERSOS
CUSTO

SERVIÇOS

(R$)

Taxa de expediente
Taxa de religação de água com corte no hidrômetro
Taxa de religação de água com corte no passeio
Taxa de corte de água por solicitação do usuário
Taxa de aferição de hidrômetro
Mudança de ligação de água com caixa protetora
Mudança de local do padrão com substituição de caixa
Mudança de local do padrão sem substituição de caixa
Reforma do padrão com substituição de caixa
Mudança de ramal ½” para ¾” com troca de caixa
Substituição de caixa protetora
Substituição de registro
Supressão de ligação de água
Supressão de ligação de esgoto
Análise físico-química de água
Análise bacteriológica simplificada de água
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SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - IRACEMÁPOLIS – SP
ANEXO IV – MULTAS POR INFRAÇÕES AO REGULAMENTO
CUSTO

SERVIÇOS

(R$)

Intervenção nas instalações dos sistemas públicos de água e esgoto

Execução de ligações clandestinas

Violação do lacre do hidrômetro

Utilização da instalação de água ou esgoto para serventia de outra economia

Ligação de bombas ou ejetores no ramal predial de água

Lançamento de águas pluviais no ramal predial de esgoto

Lançamento de despejos na rede coletora que exijam tratamento prévio
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Anexo III – Minuta do Regulamento dos Serviços de Limpeza Urbana
CAPÍTULO I - DO OBJETO

Art. 1º. Este Regulamento destina-se a definir e disciplinar os critérios a serem aplicados aos serviços
de limpeza e manejo dos resíduos sólidos urbanos, administrados pelo Serviço Autônomo de Água,
Esgoto e Limpeza Urbana de IRACEMÁPOLIS, adiante denominado por SESAB, e a regulamentar as
relações entre o SESAB e os seus usuários.
CAPÍTULO II – DEFINIÇÕES E TERMINOLOGIA

Art. 2º. Define-se limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos como o conjunto de atividades,
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final
do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas.
Art. 3º. Para efeitos deste Regulamento, quanto à origem, os resíduos sólidos urbanos recebem a
seguinte classificação:
I - Resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências urbanas;
II - Resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e
outros serviços de limpeza urbana;
III - Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados nessas
atividades, que por sua natureza ou composição, sejam semelhantes aos resíduos domiciliares;
IV - Resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais;
V - Resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em
regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;
VI - Resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de
obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras
civis;
VII - Resíduos sólidos especiais: compreendem os resíduos que, excetuados os listados nos itens
anteriores, por seu volume, peso, grau de periculosidade ou degradabilidade, ou por outras
especificidades, requeiram procedimentos especiais para o seu manejo e destinação, incluindo:
a) Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens;
b) Pilhas e baterias inservíveis;
c) Pneus inservíveis;
d) Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;
e) Lâmpadas inservíveis que contenham em sua composição resíduos perigosos;
f) Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como seus componentes;
g) Cadáveres de animais;
h) Restos de entrepostos de alimentos, restos de alimentos sujeitos à rápida deterioração
provenientes de feiras públicas permanentes, mercados, supermercados, açougues e
estabelecimentos congêneres, alimentos deteriorados ou condenados, ossos, sebos e vísceras;
i) Resíduos de poda de manutenção de jardim, pomar ou horta, especialmente troncos, aparas,
galhadas e assemelhados;
j) Lodos e lamas oriundos de estações de tratamento de águas, de esgotos sanitários, de fossas
sépticas ou postos de lubrificação de veículos ou assemelhados, e resíduos provenientes de limpeza
de caixa de gordura ou outros produtos pastosos que exalem odores desagradáveis;
k) Parcela de resíduos gerados em estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de
serviços ou imóveis não residenciais, com características de resíduos domiciliares, que exceda o
volume de 120 (cento e vinte) litros ou 60 (sessenta) quilos, por período de 24 (vinte e quatro) horas,
por contribuinte, fixado para a coleta regular;
l) Produtos da limpeza de terrenos não edificados ou não utilizados;
m) Óleos e gorduras de uso na preparação de alimentos;
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n) Outros que, pela sua composição qualitativa ou quantitativa, se enquadrem na presente
classificação.
Art. 4º. Adota-se neste Regulamento a seguinte terminologia:
I - Acondicionamento: ato de embalar os resíduos em sacos ou recipientes que evitem vazamentos e
resistam às ações de punctura e ruptura, para fins de coleta e transporte.
II - Bateria: acumuladores recarregáveis ou conjuntos de pilhas, interligados em série ou em paralelo.
III - Caçamba: mobiliário destinado à coleta e ao transporte de resíduos de qualquer natureza,
principalmente à coleta de terra e entulho.
IV - Capina: atividade de limpeza de logradouros públicos e terrenos não edificados por meio de corte
ou remoção da cobertura vegetal herbácea ou arbustiva rente ao solo.
V - Coleta seletiva: recolhimento diferenciado de resíduos, previamente segregados nas fontes
geradoras, com o intuito de encaminhá-los para reutilização, reaproveitamento, reciclagem,
compostagem, tratamento ou destinação final adequada.
VI - Disposição final: disposição dos resíduos sólidos em local adequado, de acordo com critérios
técnicos aprovados no processo de licenciamento ambiental pelo órgão competente.
VII - Lâmpadas usadas ou inservíveis: lâmpadas ao fim de uso, inteiras ou quebradas, bem como
lâmpadas fora de especificação.
VIII - Limpeza pública: conjunto de ações, de responsabilidade dos Municípios, relativas aos serviços
públicos de coleta e remoção de resíduos sólidos de geração difusa e de seu transporte, tratamento e
destinação final, e aos serviços públicos de limpeza em logradouros públicos e de varrição de ruas.
IX - Logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos
sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou
outra destinação final ambientalmente adequada.
X - Logradouro público: conjunto formado pelo passeio e pela via pública, no caso de avenida, rua e
alameda; passagem de uso exclusivo de pedestre e, excepcionalmente, de ciclista; praça e quarteirão
fechado.
XI - Manejo dos resíduos de serviços de saúde - RSS: ação de gerenciar os resíduos em seus aspectos intra e extraestabelecimento, desde a geração até a disposição final, incluindo as seguintes etapas: geração, segregação, minimização, acondicionamento, coleta e transporte internos, armazenamento temporário, armazenamento externo, coleta e transporte externos, estação de transferência,
tratamento e disposição final.
XII - Manejo integrado de resíduos sólidos: forma de operacionalização dos resíduos sólidos gerados
pelas instituições privadas e daqueles de responsabilidade dos serviços públicos, compreendendo as
etapas de redução, segregação, coleta, manipulação, acondicionamento, transporte, armazenamento,
transbordo, triagem, tratamento, comercialização e destinação final adequada dos resíduos, observadas as diretrizes estabelecidas no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
XIII - Material perfuro cortante: qualquer material pontiagudo ou que contenha fios de corte capazes
de causar perfurações ou cortes.
XIV - Material reciclável: componentes do resíduo sólido domiciliar, público ou especial, que podem
ser reutilizados na forma em que se apresentam ou que sejam passíveis de serem transformados em
ovo produto e insumo.
XV - Minimização: conjunto de ações que permitem a redução, a reutilização, a recuperação ou a
reciclagem dos resíduos sólidos.
XVI - Pilha ou acumulador: gerador eletroquímico de energia elétrica, mediante conversão de energia
química, podendo ser do tipo primária (não recarregável) ou secundária (recarregável).
XVII - Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS: documento que aponta
e descreve as ações relativas ao manejo de resíduos sólidos, observadas suas características e riscos, no âmbito dos estabelecimentos geradores de resíduos de serviços de saúde, contemplando os
aspectos referentes às fases de gerenciamento intra e extraestabelecimento de saúde.
XVIII - Poda: eliminação ou diminuição do comprimento de determinados ramos, de maneira equilibrada e simétrica, mantendo a forma característica da espécie ou, se preciso, modificando-a com fins
de adequá-la ao local em que se encontra ou à finalidade do seu plantio.
XIX - Reaproveitamento/reutilização: processo de utilização dos resíduos sólidos para outras finalidades, sem sua transformação biológica, física ou química.
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XX - Reciclagem: processo de transformação de resíduos sólidos, que pode envolver a alteração das
propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas dos mesmos, tornando-os insumos destinados a
processos produtivos.
XXI - Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e
recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem
outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada.
XXII - Resíduos de serviços de saúde: aqueles resultantes de atividades exercidas nos estabelecimentos geradores de resíduos de serviços de saúde que, por suas características, necessitam de
processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou não tratamento anterior à sua disposição final.
XXIII - Resíduos industriais: aqueles provenientes de atividades de pesquisas, de transformação de
transformação de matérias-primas em novos produtos, de extração mineral, de montagem e
manipulação de produtos acabados, inclusive aqueles gerados em áreas de utilidade, apoio, depósito
ou administração das referidas indústrias ou similares.
XXIV - Resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades
humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado
a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos
cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos
d’água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível.
XXV - Resíduos sólidos de construção civil: aqueles provenientes de construções, reformas, reparos,
demolições de obras de construção civil e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos,
tais como tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas,
madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos,
tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha.
XXVI - Resíduos sólidos reversos: aqueles que, por meio da logística reversa, podem ser tratados e
reaproveitados em novos produtos, na forma de insumos, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos.
XXVII - Resíduos volumosos: resíduos constituídos basicamente por material volumoso não removido
pela coleta pública municipal rotineira, como móveis e equipamentos domésticos inutilizados, grandes
embalagens e peças de madeira, resíduos vegetais provenientes da manutenção de áreas verdes
públicas ou privadas, e outros, não caracterizados como resíduos industriais.
XXVIII - Reutilização: processo de utilização dos resíduos sólidos para a mesma finalidade, sem sua
transformação biológica, física ou química.
XXIX - Roçada: modalidade de capina na qual é feito apenas o desbaste da vegetação herbácea,
sem a remoção de tocos ou de raízes, preservando a vegetação arbustiva e tendo como padrão de
acabamento a distância média de 10 a 15cm acima do nível do solo, permitindo o uso de rastelo para
remoção de lixo e entulho.
XXX - Segregação: separação dos resíduos no momento e local de sua geração, de acordo com as
características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos envolvidos.
XXXI - Serviços complementares: compreendem as atividades de capina, roçada, limpeza de bocas
de lobo, limpeza de cestos coletores de resíduos leves, raspagem de vias e outros logradouros, remoção de placas, faixas e cartazes, recolhimento de animais mortos, lavação de logradouros públicos
e limpeza das margens de córrego e nascentes.
XXXII - Tratamento: aplicação de métodos, técnicas ou processos que alteram as características físicas, físico-químicas, químicas ou biológicas dos resíduos, podendo promover a sua descaracterização, visando à minimização do risco à saúde pública, a preservação da qualidade do meio ambiente,
a segurança e a saúde do trabalhador. O tratamento pode ser aplicado no próprio estabelecimento
gerador ou em outro estabelecimento, observadas, nesses casos, as condições de segurança para o
transporte entre o estabelecimento gerador e o local do tratamento.
XXXIII - Varrição pública: conjunto de atividades necessárias para ajuntar, acondicionar e remover os
resíduos lançados por causas naturais ou pela ação humana nos logradouros públicos.
CAPÍTULO III - DO ACONDICIONAMENTO DO LIXO

Art. 5º. Compreende-se por acondicionamento o ato de embalar ou acomodar os resíduos em sacos
plásticos ou outras embalagens descartáveis, contenedores ou recipientes padronizados, para fins de
coleta e transporte.
Parágrafo Único - Ocorrerá por conta dos geradores a aquisição do material destinado ao
acondicionamento do lixo, de que trata este artigo.
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Art. 6º. Os resíduos sólidos domiciliares serão apresentados à coleta regular observando-se os dias,
locais e horários fixados pelo SESAB.
§ 1º. Antes do acondicionamento dos resíduos sólidos em sacos plásticos, o usuário deverá eliminar
os líquidos e embrulhar convenientemente cacos de vidro, materiais contundentes e perfurantes, de
modo a prevenir acidentes.
§ 2º. É vedado ao usuário acondicionar junto com resíduos sólidos domiciliares, materiais explosivos
e tóxicos em geral.
Art. 7º. Os resíduos de limpeza urbana, proveniente da varrição e limpeza de logradouros e vias
urbanas, serão acondicionados pelo órgão de limpeza em contenedores, estrategicamente colocados
para tal fim.
Art.8º. Os resíduos de serviços de saúde serão obrigatoriamente acondicionados em sacos plásticos
de cor branca leitoso, armazenados e apresentados para a coleta.
§ 1º. Agulhas e materiais perfurantes e cortantes devem ser acondicionados em caixa apropriada ou
em latas fechadas, que por sua vez deverão ser embaladas em sacos plásticos brancos, com
inscrição da cruz verde e registro do nome do estabelecimento gerador.
§ 2º. O gerenciamento de resíduos de serviços de saúde e congêneres, da geração à disposição final,
é de competência do responsável legal pelo estabelecimento gerador, em conformidade com o
disposto neste regulamento e na legislação específica.
Art. 9º. Os resíduos sólidos da construção civil são de responsabilidade do gerador da origem à
destinação final,
Parágrafo único - O gerador garantirá o confinamento dos resíduos após a geração, até a etapa de
transporte.
Art. 10º. Os resíduos sólidos especiais serão adequadamente acondicionado e fechado em
recipientes padronizados.
§ 1º. Para fins de coleta e transporte, será determinado pelo SESAB, cada caso, de acordo com a
natureza dos resíduos, volume, as condições impostas aos sistemas de coleta, transporte e
disposição final.
CAPÍTULO IV – VARRIÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA URBANA
SEÇÃO I – DA VARRIÇÃO

Art. 11. A varrição pública regular será executada em passeios, vias e logradouros públicos e
processar-se-ão de acordo com as normas estabelecidas pelo SESAB.
Art. 12. É dever de todo cidadão respeitar os princípios de higiene, de limpeza e de conservação dos
logradouros públicos.
SEÇÃO II – SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA LIMPEA URBANA

Art. 13. As residências e os estabelecimentos comerciais, industriais, públicos e de prestadores de
serviços, ficam obrigados a proceder a limpeza diária de suas calçadas e sarjetas, removendo os
resíduos provenientes da ocupação ou da atividade.
Parágrafo único - Os resíduos provenientes dessas atividades serão adequadamente acondicionados
e apresentados ao serviço regular de coleta.
Art. 14. Os responsáveis por obras e serviços em passeios, vias e logradouros públicos, ficam
obrigados a:
I - Zelar por estes locais, mantendo-os permanentemente limpos;
II - Evitar a obstrução ou o assoreamento da rede de captação de águas pluviais ou o acúmulo de
resíduo sólido em logradouro público;
§ 1º: Os entulhos decorrentes da limpeza de terrenos urbanos e de obras de edificação serão
removidos do local, por seus responsáveis, no prazo máximo de (24) horas e despejados em locais
autorizados pelo SESAB;
§ 2º. Só será permitido preparar concreto e argamassa em logradouro público, se utilizados tablados
ou caixas apropriadas que não ocupem mais da metade da largura do mesmo.
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Art. 15. Os vendedores ambulantes, feirantes e proprietários de bancas, barracas, carrinhos de
lanches em geral e estabelecimentos de vendas e produtos alimentícios de qualquer espécie,
deverão dispor recipientes para acondicionamento do lixo resultante de suas vendas, bem como
manterem a limpeza local com a constante varrição nas áreas do entorno.
SEÇÃO III – LIMPEZA DE TERRENOS NÃO EDIFICADOS

Art. 16 - O proprietário ou o responsável legal de terreno não edificado com frente para logradouros
públicos é obrigado a:
I - Mantê-lo capinado ou roçado e limpo.
II – Zelar para que não sejam usados como depósito de lixo, detritos e resíduos de qualquer natureza.
CAPÍTULO V - DA COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL
SEÇÃO I – DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E DE PRESTADORES DE SERVIÇOS

Art. 17. O serviço regular de coleta e transporte dos resíduos sólidos consiste na remoção, até o local
da disposição final, dos resíduos coletados.
Art. 18 - É responsabilidade do SESAB a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final dos
resíduos sólidos domiciliares e públicos.
Art. 19 A coleta regular, diurna e noturna, dos resíduos sólidos domiciliares e dos estabelecimentos
comerciais e públicos, será feita nos horários estabelecidos pelo SESAB.
Art. 20. A coleta e o transporte dos resíduos da limpeza urbana e dos resíduos especiais serão
realizados de acordo com as normas técnicas e o planejamento estabelecido pelo SESAB.
Art. 21. O tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos domiciliares, comercial e de
prestadores de serviços somente poderá ser realizada em locais licenciados pelos órgãos ambientais
competentes, em conformidade com a legislação e com as normas ambientais
. SEÇÃO II – DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS

Art. 22. Compete ao SESAB organizar e apoiar sistema adequado de coleta seletiva, de modo a
permitir à população a entrega dos materiais recicláveis ao serviço público de coleta.
§ 1º. São princípios orientadores do sistema de coleta seletiva:
I - Cobertura homogênea de todo o território municipal;
II - Participação de cooperativas ou associações de catadores de materiais recicláveis e catadores
em processo de organização;
§ 2º. É permitida a coleta regular de material reciclável praticada pelos catadores, nos termos das
normas legais e regulamentares pertinentes.
§ 3º. O sistema de coleta seletiva organizado pelo SESAB priorizará o trabalho dos catadores de
materiais recicláveis, buscando meios de disponibilizar estruturas adequadas ao seu desenvolvimento
e operação.
. SEÇÃO III – DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS

Art. 23. A coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos especiais são de
responsabilidade do gerador, devendo ser processados por métodos aprovados e licenciados pelos
órgãos ambientais competentes.
Art. 24. O SESAB somente executará a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final dos
resíduos sólidos especiais em caráter facultativo e a seu exclusivo critério, cobrando o respectivo
preço público, de acordo com a tabela de preços públicos de serviços extraordinários.
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos resíduos sólidos especiais dos seguintes
tipos: agrotóxicos e embalagens, lodos provenientes de estações de tratamento de água e de esgoto,
resíduos químicos, materiais bélicos e explosivos, resíduos radioativos e demais resíduos Classe I.
. SEÇÃO IV – DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Art. 25. Os resíduos de serviços de saúde e congêneres serão segregados no local de origem de
geração, por grupo, classificados, acondicionados, armazenados e apresentados à coleta.
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§ 1º. O SESAB se responsabilizará pela coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos
dos serviços de saúde, definidos por legislação própria.
§ 2º. O SESAB promoverá a cobrança dos serviços acima especificados mediante a definição do
preço público correspondente, pago pelos geradores.
. SEÇÃO V – DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Art. 26. Os resíduos sólidos da construção civil, da origem à destinação final, são de responsabilidade
do gerador.
Parágrafo único - O gerador garantirá o confinamento dos resíduos após a geração, até a etapa de
transporte, assegurando, sempre que possível, a segregação na origem e as condições de
reutilização e reciclagem.
CAPÍTULO VI - DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Art. 1. A educação ambiental deverá ser orientada para o aprimoramento do conhecimento, dos
valores e dos comportamentos e do estilo de vida, para resolução dos problemas concretos do meio
ambiente, com um enfoque multidisciplinar e de participação ativa de cada indivíduo e da
coletividade.
Art. 2. Os programas de educação ambiental deverão enfatizar as questões da não geração, do não
desperdício, da reutilização, da reciclagem e do tratamento dos resíduos.
CAPÍTULO VII - DA FISCALIZAÇÃO

Art. 29. Compete ao SESAB, a fiscalização do cumprimento das normas deste regulamento que será
exercida no âmbito de sua competência, podendo este:
I - Vistoriar depósitos de lixo e equipamentos de edificações de qualquer natureza;
II - Efetuar, através de seus fiscais, a lavratura de notificações e autos de infrações;
III - Efetuar as cobranças e apropriar-se da receita proveniente das multas;
IV - Orientar os usuários sobre o fiel cumprimento deste regulamento;
V – Inscrever na dívida ativa, os autos que não tenham sido pagos na esfera administrativa.
CAPÍTULO VIII – DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art.30. Constituem infrações de limpeza urbana:
I - Depositar ou lançar qualquer resíduo sólido (papéis, latas, vidros e restos de qualquer natureza)
fora dos recipientes apropriados, em vias, calçadas, praças e demais logradouros públicos.
II - Depositar ou lançar resíduos sólidos ou líquidos de qualquer natureza em quaisquer áreas
públicas ou terrenos particulares, edificados ou não, bem como em pátios de indústrias.
III - Sujar vias ou logradouros públicos, em decorrência de obras de construção civil ou
ajardinamentos.
IV - Depositar, lançar ou atirar resíduos de qualquer natureza, que causem prejuízo ao Meio
Ambiente, em riachos, córregos, lagos e rios ou às suas margens.
V – Efetuar a queima de resíduos sólidos a céu aberto.
VI - Violação de outros dispositivos desse regulamento, não expressamente acima mencionados e
das normas técnicas do SESAB.
Parágrafo único - Responderá pela infração quem, de qualquer modo, cometê-la, concorrer para a
sua prática ou dela se beneficiar.
Art. 31. A infração ao disposto nesta lei sujeitará o infrator ao pagamento de multa, sem prejuízo das
sanções civis e penais cabíveis:
§ 1º. Os valores das multas previstos neste Regulamento são os constantes do Anexo I.
§ 2º. As multas serão agravadas para o dobro por cada reincidência.
§ 3º. As multas serão aplicadas cumulativamente quando o infrator cometer, simultaneamente, duas
ou mais infrações.
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CAPÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 32. Os casos omissos e os não previstos neste regulamento serão resolvidos pela unidade
gestora de limpeza urbana.
Art. 33. Fica o Diretor do SESAB autorizado a expedir normas complementares para o cumprimento
deste Regulamento, prazo de 90 (noventa) dias da sua publicação.
Art.34. Este regulamento entrará em vigor na data da sua publicação.

Anexo ao Decreto nº_________ de ____/____/____, que aprova o presente regulamento do
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SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - IRACEMÁPOLIS – SP
ANEXO I – MULTAS POR INFRAÇÕES AO REGULAMENTO
CUSTO

SERVIÇOS

(R$)

Depositar ou lançar qualquer resíduo sólido (papéis, latas, vidros e
restos de qualquer natureza) fora dos recipientes apropriados, em vias,
calçadas, praças e demais logradouros públicos.
Depositar ou lançar resíduos sólidos ou líquidos de qualquer natureza
em quaisquer áreas públicas ou terrenos particulares, edificados ou
não, bem como em pátios de indústrias.
Sujar vias ou logradouros públicos, em decorrência de obras de
construção civil ou ajardinamentos.
Utilização da instalação de água ou esgoto para serventia de outra
economia
Depositar, lançar ou atirar resíduos de qualquer natureza, que causem
prejuízo ao Meio Ambiente, em riachos, córregos, lagos e rios ou às
suas margens.
Efetuar a queima de resíduos sólidos a céu aberto.
Violação de outros dispositivos desse regulamento, não expressamente
acima mencionados e das normas técnicas do SESAB
SESAB - Serviço Municipal de Saneamento Básico de IRACEMÁPOLIS – SP.
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Anexo IV - Normas para Elaboração de Projetos de Água e Esgoto para Loteamentos.
1 – DO O B J E TI VO
A presente Norma estabelece os requisitos mínimos a serem obedecidos na elaboração de projetos
de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário para loteamentos e conjuntos
habitacionais a serem implantados no Município de Iracemápolis (SP), a fim de que os mesmos sejam
analisados e devidamente aprovados pelo Serviço Municipal de Saneamento Básico de Iracemápolis
(SESAB), com vistas a futura incorporação da infraestrutura construída aos sistemas públicos de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário.
2 – D A TR A MI TA Ç ÃO
O processo de análise, aprovação e implantação dos referidos projetos seguirá a seguinte sequência:
1º) O empreendedor solicitará ao SESAB, por escrito, informações preliminares sobre a viabilidade de
integração dos projetos de abastecimento de água e de esgotamento sanitários do futuro loteamento
aos sistemas públicos. Para tanto, deverá informar e encaminhar:
a) Nome do loteamento;
b) Número de lotes a serem beneficiados;
c) Padrão do empreendimento (baixa, média ou alta renda);
d) Planta de localização do loteamento inserida na malha urbana ou sistema viário, em escala
conveniente para o perfeito entendimento da localização, com os limites da área de projeto;
e) Outras informações pertinentes.
2º) O SESAB analisará a solicitação e, caso haja viabilidade técnica para atendimento da solicitação,
emitirá Parecer Técnico com as seguintes informações:
a) Da viabilidade do fornecimento de água para abastecimento e da recepção dos efluentes
sanitários, nos sistemas públicos existentes;
b) Ponto de tomada d’água para abastecimento de água com cota topográfica e respectivas pressões
máxima e mínima;
c) Ponto de lançamento dos efluentes sanitários cota topográfica e profundidade do PV de recepção;
d) Taxa de ocupação a ser adotada (habitantes/domicílio);
e) Quota per capita a ser adotada.
3º) O empreendedor elaborará os projetos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, de
acordo com as diretrizes estabelecidas nesta Norma, submetendo os mesmos à análise e aprovação
do SESAB.
4º) O SESAB analisará os projetos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e, após sua
aprovação, emitirá Parecer Técnico dando ciência ao empreendedor.
5º) O empreendedor assinará Termo de Compromisso, se comprometendo:
a) Realizar as obras de construção dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário de acordo com as boas normas e técnicas da engenharia;
b) Observar, em todos os aspectos, as determinações constantes dos projetos aprovados;
c) Se comprometer, pelo período de 2 (dois) anos, a realizar todas as manutenções nos sistemas de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, resultantes de panes em equipamentos
eletromecânicos, vazamentos e obstruções de redes, decorrentes de falhas na construção dos
sistemas, e a recomposição de pavimento nos casos em que for aberto.
6º) Informar o início da execução das obras de construção dos sistemas de abastecimento de água e
de esgotamento sanitário, para que as mesmas sejam fiscalizadas pelo SESAB
7º) Após a implantação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e,
decorrido o prazo de carência de 2 (dois) anos, emitir Termo de Doação dos Sistemas de
Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, a fim de que os mesmos sejam devidamente
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incorporados aos sistemas públicos e ao patrimônio público, e passem a ser operados e mantidos
pelo SESAB.
3 – DO S CU S TO S
Os custos decorrentes da elaboração de estudos e projetos e das obras de implantação dos sistemas
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário serão, todos de responsabilidade do
empreendedor.
4 – DO P RO J E TO D E SI S TE M A D E AB A S TE CI M EN T O D E ÁG U A
A elaboração dos estudos e projetos de sistema de abastecimento de água compreenderá:
4.1 – Projeto básico
Abrange o conjunto de elementos necessários para a sua perfeita caracterização quanto a
localização e dimensionamento hidráulico, constando dos seguintes elementos:
a) Memória técnica;
b) Desenhos técnicos;
c) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
d) Licenciamento ambiental quando for o caso.
4.1.1 – Memória técnica
A memória técnica deverá conter os seguintes elementos:
a) Descrição sucinta do empreendimento com informações sobre o número de lotes, tipo de
ocupação e padrão dos futuros ocupantes;
b) Ponto de tomada d’água e pressões máxima e mínima disponíveis;
c) Concepção do projeto, incluindo justificativa da alternativa técnica adotada;
d) Memória de calculo de todas as unidades componentes do sistema;
e) Planilha de dimensionamento da rede de distribuição de água;
f) Especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços.
4.1.2 – Desenhos técnicos
Os desenhos técnicos compreenderão:
a) Planta construtiva na escala 1:2.000, contendo:
- Planta de localização do loteamento em escala conveniente;
- Arruamento, com o nome das ruas e logradouros;
- Traçado da rede nos arruamentos com numeração de trechos, indicação de cota do terreno,
extensão, diâmetro e material de cada trecho;
- Desenhos de travessias aéreas e subterrâneas, incluindo plantas, cortes e detalhes, elaborados em
escala conveniente;
- Desenhos de estações elevatórias e reservatórios, com plantas de situação, locação, urbanização e
paisagismo;
- Plantas cortes e detalhes de montagem de peças, tubulações e equipamentos;
- Plantas, cortes e detalhes dos projetos arquitetônico e de instalações hidráulico-sanitárias das edificações.
4.2 – Projetos executivos
Os projetos executivos deverão conter todos os elementos necessários para a perfeita execução das
obras, compreendendo:
a) Projeto estrutural;
b) Projeto elétrico
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c) Detalhes executivos complementares.
4.3 – Parâmetros de dimensionamento
Os seguintes parâmetros deverão ser considerados na elaboração dos projetos:
a) População atendida – conforme taxa de ocupação fornecida pelo SESAB;
b) Quota per capita de água – conforme instrução do SESAB;
c) Índice de atendimento: 100%;
d) Coeficiente do dia de maior consumo: k1 = 1,25;
e) Coeficiente da hora de maior consumo: k2 = 1,50;
4.4 – Normas técnicas
Deverão ser observadas, dentre outras, as seguintes normas técnicas da ABNT:
a) NBR 12211 - Estudo de concepção de sistemas públicos de abastecimento de água;
b) NBR 12212 - Projeto de poço para captação de água subterrânea;
c) NBR 12213 - Projeto de captação de água para o abastecimento público;
d) NBR 12214 - Projeto do Sistema de bombeamento de água para o abastecimento público;
e) NBR 12215 - Projeto de adutoras de água para o abastecimento público;
f) NBR 12216 - Projeto de Estação de tratamento de água para o abastecimento público;
g) NBR 12217 - Projeto de reservatório de distribuição de água para o abastecimento público;
h) NBR 12218 - Projeto de rede de distribuição de água para o abastecimento público;
i) NBR 12244 - Construção de poço para captação de água subterrânea;
j) NBR 12266 - Projeto de execução de valas para assentamento tubulação de água, esgoto e
drenagem;
k) NBR 12586 - Cadastro de sistema de abastecimento de água.
5 – DO P RO J E TO D E SI S TE M A D E ES G O TA M EN T O S AN I T Á RIO
A elaboração dos estudos e projetos de sistema de esgotamento sanitário compreenderá:
5.1 – Projeto básico
Abrange o conjunto de elementos necessários para a sua perfeita caracterização quanto a
localização e dimensionamento hidráulico, constando dos seguintes elementos:
a) Memória técnica;
b) Desenhos técnicos;
c) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
d) Licenciamento ambiental quando for o caso.
5.1.1 – Memória técnica
A memória técnica deverá conter os seguintes elementos:
a) Descrição sucinta do empreendimento com informações sobre o número de lotes, tipo de
ocupação e padrão dos futuros ocupantes;
b) Ponto ou pontos de lançamento de esgoto;
c) Concepção do projeto, incluindo justificativa da alternativa técnica adotada;
d) Memória de calculo de todas as unidades componentes do sistema;
e) Planilha de dimensionamento da rede coletora de esgoto, interceptores e emissários;
f) Especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços.
5.1.2 – Desenhos técnicos
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Os desenhos técnicos compreenderão:
a) Planta construtiva na escala 1:2.000, contendo:
- Planta de localização do loteamento em escala conveniente;
- Identificação dos cursos d’água;
- Arruamento, com o nome das ruas e logradouros;
- Traçado da rede nos arruamentos com indicação do sentido de escoamento, posição e numeração
de trechos e PVs, cota de terreno, cota de soleira das tubulações de chegada e saída e
profundidades dos PVs, extensão, declividade, diâmetro e material de cada trecho;
- As plantas e perfis da rede coletora, interceptores e emissário devem ser apresentados na escala
horizontal 1:2.000 e vertical 1:200;
- Desenhos de travessias aéreas e subterrâneas, incluindo plantas, cortes e detalhes, elaborados em
escala conveniente;
- Desenhos de estações elevatórias e estações de tratamento, com plantas de situação, locação,
urbanização e paisagismo;
- Plantas cortes e detalhes de montagem de peças, tubulações e equipamentos;
- Plantas, cortes e detalhes dos projetos arquitetônico e de instalações hidráulico-sanitárias das edificações.
5.2 – Projetos executivos
Os projetos executivos deverão conter todos os elementos necessários para a perfeita execução das
obras, compreendendo:
a) Projeto estrutural;
b) Projeto elétrico
c) Detalhes executivos complementares.
5.3 – Parâmetros de dimensionamento
Os seguintes parâmetros de dimensionamento deverão ser considerados na elaboração dos projetos:
a) População atendida – conforme taxa de ocupação fornecida pelo SESAB;
b) Quota per capita de água – conforme instrução do SESAB;
c) Índice de atendimento: 100%;
d) Coeficiente do dia de maior consumo: k1 = 1,25;
e) Coeficiente da hora de maior consumo: k2 = 1,50;
f) Coeficiente de mínima vazão horária: k3 = 0,50;
g) Taxa de retorno de esgoto: 0,8;
h) Taxa de infiltração: 0,00033 l/(s x m) ou 0,05 l/(s x ha);
i) Vazão mínima: 1,5 l/s;
j) Coeficiente de rugosidade (Manning): 0,013 (MBV, concreto, FOFO, PVC);
k) Tensão trativa mínima: 1,0 Pa;
l) Diâmetro mínimo: 150 mm;
m) Velocidade máxima: 5,0 m/s;
n) Lâmina d’água máxima (Y/D): 75%;
5.4 – Aspectos construtivos
Devem ser observados os seguintes aspectos:
a) Recobrimento mínimo de 0,90 m acima da geratriz superior das tubulações;
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b) Profundidade máxima da rede deve ser de 5,00 m;
c) Distância máxima entre PVs deve ser de 80 m;
d) Deve ser previsto tubo de queda nos PVs para desníveis superiores a 0,5 m entre as cotas de
chegada e de saída;
5.5 – Normas técnicas
Deverão ser observadas, dentre outras, as seguintes normas técnicas da ABNT:
a) NBR 9648 - Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário;
b) NBR 9649 - Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário;
c) NB 568 - Projeto de interceptares de esgoto sanitário;
d) NB 569 - Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário;
e) NB 570 - Projeto de estações de tratamento de esgoto sanitário;
6 – D A A P R ES E N TA Ç ÃO DO S PRO J E TO S
Os projetos deverão ser entregues em conformidade com essas Normas Técnicas, da seguinte
forma:
a) 02 (duas) cópias completas encadernadas;
b) 01 (uma) cópia em meio magnético.
Observação:
- No projeto deverá constar o nome e assinatura do projetista e o respectivo número de registro no
CREA.
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Anexo V – Normas para Elaboração de Projetos de Drenagem para Loteamentos.
1 – OBJETIVO
A presente Norma estabelece os requisitos mínimos a serem obedecidos na elaboração de projetos
de sistemas de microdrenagem para loteamentos e conjuntos habitacionais a serem implantados no
Município de Iracemápolis (SP), a fim de que os mesmos sejam analisados e devidamente aprovados
pelo órgão competente da Prefeitura de Iracemápolis, com vistas a futura incorporação da
infraestrutura construída aos sistemas públicos existentes.
2 - DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS
2.1 - Critérios de Projeto
Os parâmetros para elaboração dos projetos serão fornecidos pela Prefeitura de Iracemápolis.
2.2 - Desenhos
Os desenhos deverão ser elaborados em meio digital, apresentados em escalas apropriadas, na
quantidade necessária de formatos A1, para perfeita compreensão e execução das obras.
Deverão conter mapa chave – esquema geral planialtimétrico – das unidades do sistema, com as
principais cotas e dados de projeto, quantificação e qualificação das unidades existentes e do sistema
proposto na região do projeto.
2.3 - Memória Técnica
A memória do projeto deverá conter o descritivo do sistema existente e justificativo do sistema projetado, memórias de dimensionamento hidráulico com apresentação das planilhas de cálculo e dos
esquemas das vazões, detalhamento gráfico das unidades componentes do projeto, bem como estudos e/ou tratamentos especiais necessários.
Deverão estar apresentados os estudos econômicos para a escolha de alternativas de projeto, sempre que houver duvidas entre mais de uma solução tecnicamente possível (escolha de diâmetro, materiais de tubulações, etc.).
O memorial descritivo e justificativo do sistema proposto contemplará a análise crítica do sistema
existente, caracterização, definição da área de projeto, critérios e parâmetros, alcance do projeto,
características das unidades projetadas, etapas de implantação, descrição das particularidades do
projeto e síntese do sistema proposto.
2.4 - Escopo dos Projetos
2.4.1 - Estudos Topográficos
Constarão de levantamentos planimétricos e cadastrais dos elementos constituídos dentro da faixa de
levantamento determinada, obtidos com a utilização de equipamentos eletrônicos do tipo estação
total e nível eletrônico. Deverão ser executados os seguintes serviços:
•

Implantação de poligonal básica;

•

Irradiação dos pontos do terreno;

•

Levantamento cadastral;

•

Apresentação dos estudos topográficos.

Para implantação da poligonal básica deverão ser implantados 2 (dois) marcos de concreto, intervisíveis, em cada bairro, que servirão de referência aos projetos. Tais marcos terão coordenadas e cotas
arbitrárias. A poligonal básica a ser implantada iniciará e fechará nos marcos implantados, sendo
seus vértices auxiliares materializados através de piquetões.
A poligonal básica deverá ter erro relativo de fechamento linear admissível de, no máximo, E =
1:10.000 e erro de fechamento angular admissível e = 8”. Os marcos e vértices deverão ser nivelados
através de estação total, o que também os transformará em referências de nível para todos os trechos.
Para materialização do terreno deverão ser feitas irradiações de pontos através dos vértices da poligonal e estações auxiliares, formando uma nuvem de pontos eqüidistantes de, no máximo, 10 (dez)
metros entre si.
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Deverão também ser levantados, obrigatoriamente, os acidentes naturais (córregos, nascentes, vegetação, árvores isoladas etc.) e as obras e benfeitorias existentes na plataforma (meios-fios, sarjetas,
bocas-de-lobo, poços de visita, postes, canteiros etc.) e no alinhamento das vias (entradas de garagem, soleiras de edificações, cercas, muros etc.).
Os desenhos resultantes dos estudos topográficos deverão ser apresentados em planta e perfil das
vias nas escala 1:1.000 (H) e 1:100 (V) e seções transversais na escala 1:100, contendo as informações obtidas em campo com detalhamento necessário para correta interpretação.
2.4.2 - Estudos Hidrológicos
Objetiva estimar as vazões máximas prováveis das bacias hidrográficas e fornecer os elementos para
dimensionamento hidráulico dos dispositivos de drenagem. Para tanto, os mesmos constarão das
seguintes atividades:
a) Coleta de Dados
A coleta de dados deverá ser feita junto aos órgãos oficiais, ou empresas privadas e estudos existentes que permitam:
•
A caracterização climática, pluviométrica, pluviográfica e geomorfológica das áreas objeto dos
estudos;
•
A definição das dimensões e demais características físicas das bacias hidrográficas (forma,
declividade e complexo solo/vegetação), através de inspeção no local e levantamentos do tipo
aerofotogramétricos, restituição topográfica, e outros disponíveis;
•
A identificação das modificações futuras que poderão ocorrer nas bacias hidrográficas através
de projetos, planos diretores e tendência de ocupação do solo;
•
CHT;

Adotar a intensidade da chuva de projeto de acordo com critérios estabelecidos pelo DAEE-

•
Dados necessários para a determinação do coeficiente de escoamento superficial da bacia
hidrográfica, tais como: complexo solo-vegetação, clima, além de armazenamentos naturais;
•
b)

Elaboração do mapa das bacias hidrográficas.
Análise e Tratamento dos Dados

A análise e tratamento dos dados terão como finalidade obter o resumo das características climáticas
de cada região.
c)
•

Elaboração dos Estudos
Informações Gerais

Os estudos hidrológicos deverão definir o regime de chuvas e as respectivas estimativas de vazões
de projeto.
A escolha da metodologia adotada deverá ser justificada pelo projetista.
•

Área de drenagem (A)

A área objeto dos estudos será delimitada pelo método do “diagrama de telhado” quando as áreas
contíguas forem parceladas. Será delimitada segundo a geomorfologia (espigões) dos terrenos contíguos quando estes não forem parcelados.
•

Período de recorrência (T)

Os períodos de recorrência, em anos, deverão ser os apresentados no quadro a seguir:
•

Cálculo das Bacias

As bacias hidrográficas, com dados fluviométricos disponíveis, deverão ser dimensionadas pelos
métodos definidos no quadro a seguir:
- Métodos para Cálculo das Bacias Hidrográficas:
Tempo de concentração (tc) Os tempos de concentração das áreas a serem drenadas deverão ser
avaliados por metodologias e modelos usuais que apresentem resultados compatíveis, e que
considerem no mínimo, o comprimento, declividade efetiva e/ou altura média do talvegue principal.
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Deverá ser observado o tempo de concentração mínimo, tc =10 minutos, para drenagem superficial e
tc = 25 minutos, para drenagem de grota.

d)

DRENAGEM

TEMPO DE RECORRÊNCIA (anos)

Obras de drenagem superficial

10

Obras de arte tubulares

10

Obras de arte celulares

25

VIAS

RACIONALl

Fundos de vale

Hidrograma Unitário (I PAI WU ou SCS)

Área > 10 km²

O critério da Fiscalização

Apresentação

Os estudos hidrológicos deverão ser apresentados através de memorial detalhado, contendo todas as
etapas de cálculos e respectivas planilhas, com todos os trechos e coeficientes volumétricos determinados, além das plantas das bacias hidrográficas nas escalas 1:4.000 ou 1:2.000, ou em outra escala
adequada de acordo com a área da bacia.
2.5 - Projeto de Drenagem
Deverá compreender o dimensionamento hidráulico dos dispositivos de drenagem (drenagem superficial, redes de águas pluviais, bueiros, etc.), de forma a dotar as vias de dispositivos capazes de captar e conduzir os deflúvios determinados nos estudos hidrológicos. Para a drenagem superficial deverão ser utilizados os dispositivos (bocas-de-lobo, sarjetas, caixas de passagem, poços de visita),
adaptadas convenientemente às vazões determinadas nos estudos.
As descargas permissíveis, definidas para os projetos-tipo, deverão ser determinadas pelas seguintes
condições:
A carga energética a montante corresponde à elevação do nível d’água e a cota acima do fundo da
seção deverá corresponder a, no máximo, 90% do diâmetro, no caso de redes de águas pluviais e a
90% da altura, no caso de galerias celulares, com verificação do bordo livre.
Declividade inferior àquela capaz de determinar velocidade acima da qual tem início à instalação de
processo corrosivo nas paredes dos tubos, cujo valor máximo admissível é 8 m/s.
3 – APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS
O Projeto de Drenagem deverá ser apresentado, contendo:
• Os projetos de todos os dispositivos necessários, representados sobre as plantas e perfis das
vias, agrupando-os, sempre que possível, através de projetos típicos;
•

Planilhas de cálculo hidráulico das redes pluviais;

• Determinação dos volumes de escavação de valas, conforme as alturas de vala e materiais
escavados;
• Desenhos contendo todos os elementos em planta na escala 1:1000, em perfil nas escalas H =
1:1000 e V = 1:100;
•

Memória justificativa;

•

Especificações de serviço;

•

Notas de serviço; e

•

Planilha de quantidades dos serviços.
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•

Cronograma físico-financeiro de execução das obras;

•

Definição da seqüência construtiva;

Todos os elementos componentes dos serviços ora contratados, como planilhas, memoriais,
Os desenhos deverão ser elaborados em aplicativo do tipo AutoCAD, as especificações técnicas em
Word for Windows e as planilhas em Excel.
O projeto deverá ser apresentado conforme descrito a seguir:
•

2 (duas) cópias completas em meio papel; e

•

1 (uma) cópia em meio digital.

Todos os serviços deverão ser acompanhados das respectivas ARTs – Anotações de Responsabilidade Técnica junto ao CREA.
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Anexo VI – Termo de referencia para Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos.
1 – JUSTIFICATIVA
Em agosto de 2010 foi publicada a Lei Federal 12.305 que instituiu a Política Nacional de Resíduos
Sólidos e dispôs sobre os princípios, objetivos e instrumentos relativos à gestão integrada e ao
gerenciamento dos resíduos sólidos. Em seu artigo 7º a Lei estabeleceu como um dos objetivos da
Política Nacional de Resíduos Sólidos a “não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento
dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos”. Em seu
artigo 8º relaciona os “planos de resíduos sólidos” como um dos instrumentos da política nacional de
resíduos sólidos e no artigo 18 estabelece que a existência de plano municipal de gestão integrada
de resíduos sólidos - PMGIRS é condição para que os municípios tenham direito a acessar os
recursos da União, conforme previsto na Lei 12.305/2010:
“18. A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos,
nos termos previstos por esta Lei, é condição para o Distrito Federal e os
Municípios terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados,
destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao
manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou
financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal
finalidade”.

Portanto, é com vistas ao cumprimento da lei, bem como dispor de instrumentos de gestão e de
planejamento adequados a realidade socioeconômica que o município pretende elaborar o seu Plano
Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos.
2 – OBJETIVO GERAL
O presente Termo de Referência tem por objetivo orientar a contratação e a elaboração do Plano
Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos - PMGIRS, de Iracemápolis – SP, conforme
previsto no Art. 19, da Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, e nos Art. 50 e Art. 51, do Decreto 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que
regulamenta a citada lei.
3 – LEGISLAÇÃO E NORMAS APLICÁVEIS
Na elaboração PMGIRSU DE IRACEMÁPOLIS, objeto deste Termo de Referência, deverão ser
observados, dentre outras, as seguintes leis e normas gerais:
- Lei Federal Nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 – Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
· Lei Federal Nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007 – Estabelece Diretrizes Nacionais para o
Saneamento Básico.
- Decreto Federal Nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010 – Estabelece Normas para Execução da
Política Nacional de Resíduos Sólidos.
- Resolução CONAMA 257/1999 – Dispõe sobre a destinação final de pilhas e baterias.
- Resolução CONAMA 258/ Coleta e destinação final adequada aos pneus inservíveis.
- Resolução CONAMA 275/2001: Estabelece código de cores para tipos de resíduos;
- Resolução CONAMA 313/2002: Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais;
- Resolução CONAMA 316/2002: Procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de
tratamento térmico dos resíduos;
- Resolução CONAMA 404/2008. Estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de
aterro sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos urbanos.
- Norma da ABNT – NBR 1.183 – Armazenamento de resíduos sólidos perigosos;
- Norma da ABNT – NBR 7.500 – Símbolos de risco e manuseio para o transporte e armazenamento
de materiais;
- Norma da ABNT – NBR 9.190 – Classificação de sacos plásticos para acondicionamento de lixo;
- Norma da ABNT – NBR 9.191 – Especificação de sacos plásticos para acondicionamento de lixo;
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- Norma da ABNT – NBR 10.004 – Resíduos Sólidos – Classificação;
- Norma da ABNT – NBR 10.007 – Amostragem de Resíduos – Procedimento;
- Norma ABNT – NBR 8419 - Apresentação de Projetos de Aterros Sanitários de Resíduos Sólidos
Urbanos;
- Norma ABNT – NBR 13.896 - Aterros de Resíduos Não Perigosos - Critérios para Projeto,
Implantação e Operação.
4– ÁREA DE ABRANGÊNCIA
A área de abrangência do PMGIRSU DE IRACEMÁPOLIS deverá ser toda a área do município
contemplando localidades adensadas e dispersas, incluindo áreas indígenas, quilombolas e
tradicionais.
5 – HORIZONTE DE PLANEJAMENTO
O PMGIRSU DE IRACEMÁPOLIS deverá ser desenvolvido para um horizonte temporal de vinte anos
e ser revisado e atualizado a cada quatro anos.
6 – DIRETRIZES BÁSICAS
As diretrizes para a elaboração do PMGIRSU de Iracemápolis são basicamente:
a) O PMGIRSU de Iracemápolis é instrumento fundamental para implementação da Política Municipal
de Resíduos Sólidos;
b) O PMGIRSU de Iracemápolis deverá fazer parte do desenvolvimento urbano e ambiental de
Iracemápolis;
c) O PMGIRSU de Iracemápolis deverá dar atenção especial a reciclagem de resíduos Sólidos,
devendo ser contemplada a participação de cooperativas de catadores e recicladores.
d) A promoção de ações de educação sanitária e ambiental como instrumento de sensibilização e
conscientização da população deve ser realizada permanentemente;
e) A participação e controle social devem ser assegurados na formulação e avaliação do PMGIRSU
de Iracemápolis;
f) A disponibilidade dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos deve ser
assegurada a toda população do município (urbana e rural).
7 – ESCOPO DOS SERVIÇOS
O PMGIRSU de Iracemápolis, objeto deste Termo de Referência, será desenvolvido observando a
sequencia da seguinte metodologia:
7.1 - Etapa 1: Formação Comitê Diretor
7.1.1 - O Comitê Diretor será a instância consultiva e deliberativa, formalmente institucionalizada,
responsável pela condução da elaboração do PMGIRSU de Iracemápolis.
7.1.2 - O Comitê Diretor será formado por representantes (autoridades ou técnicos) dos principais
órgãos do Poder Público municipal, estadual e federal envolvidos na gestão dos resíduos sólidos, e
por representantes da sociedade civil organizada.
7.1.3 - As atribuições do Comitê Diretor são:
• coordenar a elaboração e aprovar o Projeto de Mobilização Social;
• discutir e avaliar periodicamente o trabalho produzido;
• criticar e sugerir alternativas, auxiliando o desenvolvimento dos trabalhos;
• deliberar sobre estratégias e mecanismos que assegurem a implementação do plano;
• analisar e aprovar os produtos apresentados pela contratada.
7.1.4 - Os membros desses comitês serão nomeados pelo Prefeito Municipal.
7.2 - Etapa 2: Elaboração do Diagnóstico Técnico-Participativo
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O Diagnóstico Técnico-Participativo deverá conter informações obtidas a partir de dados secundários
e primários, considerando os indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais, socioeconômicos e
educacionais, apontando-se as causas das deficiências detectadas.
7.2.1 - Aspectos Socioeconômicos, Culturais e Ambientais.
a) Caracterização da área de planejamento (área, localização, distância entre a sede municipal e
municípios da região, da capital do estado e entre distritos e sede municipal, dados de altitude, ano
de instalação, dados climatológicos, evolução do município e outros);
b) Densidade demográfica (dados populacionais referentes aos quatro últimos censos, estrutura
etária, etc.);
c) Descrição dos sistemas públicos e infraestrutura social existente (saúde, educação, segurança,
comunicação, associações e etc.);
d) Identificação e descrição da organização social da comunidade, grupos sociais que a compõe,
como se reúnem, formas de expressão social e cultural, tradições, usos e costumes, relação desses
usos e costumes com a percepção de saúde, saneamento ambiental e meio ambiente;
e) Descrição de práticas de saúde e saneamento;
f) Descrição do nível educacional da população, por faixa etária, dos indicadores de educação e
identificação e avaliação da capacidade do sistema educacional, formal e informal, em apoiar a
promoção da saúde, qualidade de vida da comunidade e salubridade do município;
g) Identificação e avaliação do sistema de comunicação local, as formas de comunicação próprias
geradas no interior do município e sua capacidade de difusão das informações sobre o plano à
população da área de planejamento;
h) Descrição dos indicadores de saúde (longevidade, natalidade, mortalidade e fecundidade);
i) Descrição dos indicadores de renda, pobreza e desigualdade;
j) Porcentagem de renda apropriada por extrato da população;
k) Índice de Desenvolvimento Humano – IDH;
l) Caracterização física simplificada do município, contemplando: aspectos geológicos, pedológicos,
climatológicos e de recursos hídricos.
7.2.2 - Política do Setor de Saneamento
a) Levantamento da legislação e análise dos instrumentos legais que definem as políticas nacional,
estadual e regional sobre o saneamento básico.
b) Descrição dos serviços em saneamento básico prestados no município;
c) Normas de regulação e ente responsável pela regulação e fiscalização, bem como os meios e
procedimentos para sua atuação;
7.2.3 - Infraestrutura de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
a) Análise crítica dos planos diretores de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos ou planos de
gerenciamento de resíduos sólidos da área de planejamento, quando houver;
b) Levantamento da situação atual do sistema de coleta e destinação de resíduos; diagnóstico dos
sistemas e sua caracterização, desde a coleta até a destinação final, compreendendo: resíduos
sólidos domésticos, resíduos da construção civil, resíduos da limpeza pública (Varrição, Capina e
Poda), resíduos sólidos industriais e resíduos sólidos dos serviços de Saúde;
c) Descrição dos sistemas de varrição, acondicionamento, coleta, transporte, disposição final dos
resíduos sólidos e eventuais problemas operacionais. Esta descrição deverá englobar desenhos,
fluxogramas, fotografias e planilhas que permitam um perfeito entendimento dos sistemas em
operação;
d) Identificação de áreas com risco de poluição e/ou contaminação por resíduos sólidos;
e) Identificação de carência do poder público para o atendimento adequado da população;
f) Informações sobre produção per capita e de atividades especiais;
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g) Caracterização da infraestrutura das instalações existentes;
h) Levantamento das práticas atuais e dos problemas existentes associados à infraestrutura dos
sistemas de limpeza urbana;
i) Organograma do prestador de serviço;
j) Descrição do corpo funcional (números de servidores por cargo);
k) Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento;
l) Indicadores operacionais, econômico-financeiros, administrativos e de qualidade dos serviços
prestados;
m) Identificação e avaliação dos programas de educação em saúde e mobilização social; e
n) Identificação da existência de programas especiais (reciclagem de resíduos da construção civil,
coleta seletiva, compostagem, cooperativas de catadores e outros);
o) Legislação local em vigor.
7.3 - Etapa 3: Prospectiva e Planejamento Estratégico
7.3.1 - Elaboração do Cenário de Referência
a) Após a determinação do diagnóstico geral da gestão de resíduos sólidos do município deverá ser
elaborada a análise prospectiva estratégica, por meio de elaboração de cenários;
b) Tendo-se conhecimento do cenário atual da gestão de resíduos sólidos do município, definir um
cenário de referência, ou seja, o cenário que se deseja alcançar em um horizonte de tempo prédeterminado (curto, médio ou longo prazo);
c) Propor a implementação de programas, projetos e ações que mitiguem e previnam os impactos da
urbanização sobre os serviços de saneamento básico;
7.3.2 - Infraestrutura de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
a) Avaliar as perspectivas para gestão associada com outros municípios da região considerando, nos
critérios de economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção
dos riscos ambientais;
b) Definir as responsabilidades públicas e privadas;
c)Estimar a produção de lixo e percentuais de atendimento pelo sistema de limpeza urbana, com
base nos resultados dos estudos demográficos;
d) Elaborar planilha com estimativas anuais dos volumes de produção de resíduos sólidos
classificados em (i) total, (ii) reciclado, (iii) compostado e (iv) aterrado, plotando os valores em
gráficos;
e) Propor formas de coleta e transporte dos resíduos, incorporando conceitos de minimização na
fonte, visando o conceito de gerenciamento sustentável;
f) Estabelecer critérios para pontos de apoio ao sistema de limpeza nos diversos setores da área de
planejamento (apoio à guarnição, centros de coleta voluntária, mensagens educativas para a área de
planejamento em geral e para a população específica, ou seja, população vizinha a esses pontos de
apoio);
g) Estabelecer critérios de escolha da área para localização do bota-fora dos resíduos inertes
(excedente de terra dos serviços de terraplenagem, entulhos etc.) gerados, tanto da fase de
instalação (implantação de infraestrutura), como de operação (construção de imóveis etc.);
h) Estipular critérios de escolha de área para disposição final (aterro sanitário) na área de
planejamento ou usando aterro já existente na região. Neste último caso, calcular qual o percentual
do volume diário aterrado que será representado pelo volume de resíduos gerados na área de
planejamento (ano 20);
i) Elaborar planta de situação do(s) destino(s) final(is) dos resíduos sólidos, sobre mapa básico em
escala adequada, e indicar o itinerário entre o setor da área de planejamento escolhido e um dos
destinos finais ou o destino final, conforme o caso; e
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j) Prever eventos de emergência e contingência
7.4 - Etapa 4: Plano de Ação
7.4.1 – Definição das diretrizes e estratégias gerais que serão adotadas pelo PMGIRSU, com
especial ênfase na sustentabilidade econômico e ambiental e na inclusão social dos catadores de
materiais recicláveis.
7.4.2 – Definição de procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos;
7.4.3 - Definir programas, projetos e ações para a gestão dos serviços de resíduos sólidos visando o
efetivo alcance do cenário de referência ou cenário futuro desejável, abordando, dentre outros os
seguintes aspectos:
a) Identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas
contaminadas, e respectivas medidas saneadoras;
b) Estabelecimento de metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com
vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente
adequada;
c) Definição de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos,
observado o plano diretor, se houver;
d) Definição de regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos;
e) Ações relativas aos resíduos com logística reversa;
f) Definição das regras para os planos de gerenciamento obrigatórios;
g) Iniciativas para controle social;
h) Programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a
reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos;
i) Programas e ações de capacitação técnica voltados para implementação e operacionalização do
Plano;
j) Definição de nova estrutura gerencial para a gestão dos serviços de limpeza urbana e manejo dos
resíduos sólidos;
k) Definição das responsabilidades quanto à implementação e operacionalização do Plano;
l) Definição do sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e
de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços;
m) Definição de mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a
valorização dos resíduos sólidos;
n) Ajustes na legislação geral e específica;
o) Programas especiais para as questões e resíduos mais relevantes;
p) Definição de ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de
monitoramento;
q) Sistemática de organização das informações locais ou regionais;
r) Indicadores de desempenho operacional e ambiental para os serviços de resíduos sólidos;
s) Monitoramento e verificação de resultados.
7.5 - Etapa 5: Plano de execução
7.5.1 - A programação da implementação dos programas, projetos e ações deverá ser desenvolvida,
considerando horizontes temporais distintos:
a) imediatos ou emergenciais – até 3 anos;
b) curto prazo – entre 4 a 8 anos;
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c) médio prazo – entre 9 a 12 anos;
d) longo prazo – entre 13 a 20 anos.
7.5.2 – O Plano de Ação deverá hierarquizar as medidas para o alcance do cenário de referência de
acordo com os anseios da população e análise custo-efetividade ou custo-benefício.
7.5.3 - O plano de execução deverá contemplar os principais recursos (financeiros ou não) possíveis
para a implementação dos programas, projetos e ações definidas anteriormente, bem como os
responsáveis e gerentes pela realização desses.
7.6 - Etapa 9: Avaliação do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de resíduos Sólidos
A avaliação do desempenho do PMGIRSU observará:
a) O cumprimento dos objetivos definidos no PMGIRSU;
b) A obediência aos dispositivos legais aplicáveis à gestão do setor saneamento;
c) A identificação dos pontos fortes e fracos do plano elaborado e das oportunidades e entraves ao
desenvolvimento do mesmo;
d) O uso adequado de recursos humanos, instalações e equipamentos voltados para produção e
prestação de bens e serviços na qualidade e prazos requeridos;
e) A adequação e a relevância dos objetivos do plano e a consistência entre esses e as necessidades
previamente identificadas;
f) A consistência entre as ações desenvolvidas e os objetivos estabelecidos;
g) As causas de praticas antieconômicas e ineficientes;
h) Os fatores inibidores do desempenho do PMGIRSU;
i) A relação de causalidade entre efeitos observados e as diretrizes propostas;
j) A qualidade dos efeitos alcançados a partir da implementação do plano.
8 – PRODUTOS ESPERADOS
Os produtos esperados são:
8.1 – Cópia do ato público do poder executivo (decreto ou portaria, por exemplo), com definição dos
membros do Comitê Diretor.
8.2 – Plano de mobilização social.
8.3 – Relatório do diagnóstico técnico-participativo.
8.4 – Relatório da prospectiva e planejamento estratégico.
8.5 – Relatório do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
8.5.1 - Planos e ações para a prestação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação
final dos resíduos sólidos gerados no Município;
8.5.2 - Planos e ações para políticas de educação ambiental;
8.5.3 - Planos e ações para as políticas de capacitação de recursos humanos;
8.5.4 - Planos e ações para o gerenciamento dos resíduos da construção civil;
8.5.4 - Planos e ações para o gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde;
8.5.5 - Planos e ações para a gestão da logística reversa.
8.6.6 – Mecanismos para criação de medidas indutoras e as respectivas linhas de financiamento para
implementação do Plano.
8.6 - Relatório de avaliação da gestão e da prestação dos serviços.
8.6.1 – Definição de sistema de indicadores operacionais;
8.6.2 – Definição de metas de não geração, redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem;
8.6.3 – Definição de metas de melhoria de desempenho operacional.
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8.7 - Relatório mensal do andamento das atividades desenvolvidas;
a) Deverão conter resumo da situação quanto ao cumprimento da programação, ocorrências,
recomendações, além de conclusões e projeções de prazos e custos, inclusive as ações de
mobilização social.
8.8 – Relatório final do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos..
a) Deverá apresentar as informações resumidas e consolidadas de todas as etapas e produtos
desenvolvidos.
9 – APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
9.1 - todos os relatórios e dados consolidados deverão ser disponibilizados em DVD-ROM, incluindo
textos, planilhas, desenhos, imagens, fotografias, cartas, etc.,
9.2 - A composição e a sequencia a ser obedecida na apresentação dos documentos deverá ser a
seguinte, em cada elemento:
a) Capa (NBR 6029) - será rígida, em papelão, revestida de papel cartolina, plastificada ou em tecido,
com os seguintes elementos: na parte superior, nome da Prefeitura Municipal; no centro, titulo do
o
documento e desenho ou foto (opcional); na parte inferior, do lado direito, o n . do volume (algarismo
o
arábico) e o titulo do conteúdo, o n . do tomo (algarismo romano) e titulo do conteúdo e parte ou
anexo (alfabeto) e titulo do conteúdo e o(s) nome(s) do(s) autor(es), quando necessário.
b) Lombada (NBR 6029) - deverá conter o seguinte, de acordo com a maneira de ser lida:
- Na horizontal: na parte superior, o nome da Prefeitura Municipal e sua logomarca; na parte inferior o
mês de publicação;
o

o

- Na vertical: titulo do documento, o n . do volume (algarismo arábico), o n . do tomo (algarismo
romano), quando necessário.
c) Folha de rosto - devera conter os seguintes elementos: na parte superior, nome da prefeitura
o
municipal; no centro, titulo do documento; na parte inferior, do lado direito, o n . do volume (algarismo
o
arábico), o n . do tomo (algarismo romano), no rodapé, o mês e ano da publicação.
d) No verso desta folha, devera conter:
- Ficha catalográfica de acordo com as normas AACR2 - Anglo American Cataloguing Rules;
e) Índice Geral - devera trazer cada volume/tomo e o titulo referente a cada produto, conforme
sequencia do exemplo: Volume 1 - Diagnostico geral dos serviços de saneamento básico; Volume 2 Prospectiva e planejamento estratégico; Volume 3 - (especificar documentos).
f) Sumario - devera conter as principais divisões, seções ou partes do Volume, na mesma ordem em
que a matéria e apresentada.
g) Listas - NBR 6029.
h) Apresentação - devera conter esclarecimentos, justificativas ou comentários, a data de assinatura
do termo de convenio, e conter uma breve explicação a respeito do conteúdo de cada volume que
compõe o estudo.
i) Texto - deverá conter introdução, corpo e conclusão.
j) Apêndices e Anexos (NBR 6029) - matéria acrescentada no final do documento, a titulo de
esclarecimento ou complementação.
k) Referencias Bibliografias (NBR 6023) - elaboradas a partir do material consultado, devem vir
dispostas em ordem alfabética.
A documentação devera estar disposta segundo os padrões enunciados a seguir:
a) Formatos de papel (NBR 5339):
b) Os desenhos e plantas dos trabalhos deverão ser produzidos em formato A1 e, posteriormente,
reduzidos para apresentação em álbum formato A3;
c) A normografia apresentada não poderá, quando reduzida, perder a legibilidade das informações;
e) Especificações, memórias de calculo, estudos e texto deverão estar em formato A4.
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f) Paginação e Numeração:
- A numeração das paginas devera ser feita a partir da primeira pagina impressa, excluída(s) a(s)
capa(s);
- A numeração devera ser continua e em algarismos arábicos.
g) Formulários e Tabelas, deverão seguir os seguintes padrões:
- Obedecer as Normas de Apresentação Tabular do IBGE;
- Serem numerados, em algarismos romanos, de acordo com as respectivas seções, em sequencia
no texto, logo após a primeira citação referente ao formulário ou tabela;
- Apresentar título;
- Apresentar citações da fonte.
h) Numeração progressiva das seções de um documento (NBR 6024):
- Apresentar sistema de numeração progressiva das partes do documento, de modo a permitir a
exposição mais clara da matéria e a localização imediata de cada parte;
- As seções poderão ser subdivididas, desde que não sacrifiquem a concisão do documento,
limitando-se a quinaria.
i) Numeração e Registro dos Documentos:
- Numeração: os desenhos, especificações, listas de ferro e material, etc., deverão ser numerados
cronologicamente e de acordo com as diversas áreas;
j) Referencias: Indicar, em cada documento, aqueles que lhes são referentes.
k) Revisão de documentos. Os documentos revistos deverão ter indicação e apresentarem, em local
específico, a descrição das alterações efetuadas.
l) Escala (NBR 5984). A escala do desenho devera, obrigatoriamente, constar na legenda.
m) Dobramento das folhas (NBR 5984)
n) O formato final da apresentação devera ser em A4, mesmo que resulte no dobramento das folhas.
o) Legendas (NBR 5984): As legendas utilizadas deverão seguir os seguintes padrões:
- As folhas de documentos (desenho, lista ou especificação) deverão conter, na extremidade inferior
direita, um quadro destinado a legenda, contendo, além do titulo, as indicações necessárias a sua
identificação e interpretação;
- Apresentarem disposição conveniente a natureza do respectivo documento, não ultrapassando a
largura de 175 mm;
- Deverão conter, no mínimo, as seguintes indicações, indispensáveis para um determinado tipo de
documento:










Titulo do projeto;
Titulo do documento;
Data (mês / ano);
Nome da prefeitura municipal;
Numero do documento e, se necessário, outras indicações para classificação e arquivamento;
Indicação de ¢substituiu ou ¢substituído por, quando for o caso;
Assinaturas dos responsáveis pelo documento (projeto; desenho; verificação e aprovação);
Numero de revisão;
Escala.

p) Descrição de modificações e as indicações suplementares, quando necessárias, deverão ser
apresentadas acima ou a esquerda da legenda.
10 - PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo máximo, para execução dos serviços objeto do presente Termo de Referência será de seis
meses.
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11 – EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA
Para o desenvolvimento das atividades, os profissionais que comporão a equipe de trabalho e suas
atividades são descritos abaixo:
Consultor - Engenheiro Sênior - graduação superior em Engenharia Ambiental, Civil ou Sanitária,
experiência mínima de 10 (dez) anos em serviços, cargo, ou cargos de direção, liderança de equipe,
chefia ou gerência diretamente relacionados com serviços de abastecimento de água e esgotamento
sanitário, planejamento, regulação, e/ou resíduos sólidos, e/ou drenagem urbana; deverá coordenar
todas as atividades a serem desenvolvidas, elaborar o planejamento das metas, das ações e dos
objetivos para curto, médio e longo prazos e ser o interlocutor entre a empresa contratada e o
município.
Engenheiro Pleno - graduação superior em Engenharia, Ambiental Civil ou Sanitária, ou graduação
em engenharia com pós-graduação na área de concentração de saneamento ambiental; experiência
mínima de 4 (quatro) anos em serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário,
planejamento, regulação, e/ou resíduos sólidos, e/ou drenagem urbana, conhecimentos de
microinformática na operação de aplicativos de editoração de texto, planilha eletrônica, navegação e
comunicação através da internet; deverá elaborar sob supervisão do Eng.º Sênior os relatórios de
todas atividades.
12 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Quadro 1 – Cronograma de execução
PRODUTOS

MÊS 1

MÊS 2

MÊS 3

MÊS 4

MÊS 5

MÊS 6

1 – Cópia do ato público do poder executivo.
2 – Plano de mobilização social.
3 – Relatório do Diagnóstico técnico-participativo.
4 – Relatório da prospectiva e planejamento
estratégico.
5 – Relatório do Plano Municipal de Gerenciamento
Integrado de Resíduos Sólidos.
6 – Relatório de avaliação da gestão e da
prestação dos serviços.
7 - Relatório mensal do andamento das atividades
desenvolvidas.
8 - Relatório final do Plano Municipal de
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos.

13 – REMUNERAÇÃO
O custo previsto para a elaboração dos serviços previstos neste Termo de Referência é de R$
................................. (......................... mil reais), conforme Planilha Orçamentária Base.

315

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
IRACEMÁPOLIS – SP
___________________________________________________________________
14 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE
Quadro 2 – Planilha orçamentária base
CUSTO (R$)
PRODUTOS

UNID.

QUAN
Unitário

1

Cópia do ato público do poder executivo.

UN

01

2

Plano de mobilização social.

UN

01

3

Relatório do Diagnóstico técnico-participativo.

UN

01

4

Relatório da prospectiva e planejamento
estratégico.

UN

01

5

Relatório
do
Gerenciamento
Sólidos.

UN

01

6

Relatório de avaliação da gestão e da
prestação dos serviços.

UN

01

7

Relatório mensal do
atividades desenvolvidas.

UN

05

8

Relatório final
Gerenciamento
Sólidos.

UN

01

Plano
Municipal
de
Integrado de Resíduos

andamento

das

do Plano Municipal de
Integrado de Resíduos

TOTAL
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Anexo VII – Minuta de Decreto de Regulamentação de Reservatórios de retenção de Águas
Pluviais.
Dispõe sobre a regulamentação dos reservatórios
de retenção de águas pluviais. , nos termos da
Lei Estadual 12.526 de 2 de janeiro de 2007, que
Estabelece normas para a contenção de enchentes e
destinação de águas pluviais.
PREFEITO MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS (SP), no uso de suas atribuições,
DECRETA:
Artigo 1º - É obrigatória a implantação de sistema para a captação e retenção de águas pluviais,
coletadas por telhados, coberturas, terraços e pavimentos descobertos, em lotes, edificados ou não,
que tenham área impermeabilizada superior a 500m2 (quinhentos metros quadrados), com os
seguintes objetivos:
I - reduzir a velocidade de escoamento de águas pluviais para as bacias hidrográficas em áreas
urbanas com alto coeficiente de impermeabilização do solo e dificuldade de drenagem;
II - controlar a ocorrência de inundações, amortecer e minimizar os problemas das vazões de cheias
e, consequentemente, a extensão dos prejuízos;
III - contribuir para a redução do consumo e o uso adequado da água potável tratada.
Artigo 2º - O sistema de que trata esta lei será composto de:
I - reservatório de acumulação com capacidade calculada com base na seguinte equação:
a) V = 0,15 x Ai x IP x t;
b) V = volume do reservatório em metros cúbicos;
c) Ai = área impermeabilizada em metros quadrados;
d) IP = índice pluviométrico igual a 0,06 m/h;
e) t = tempo de duração da chuva igual a 1 (uma) hora.
II - condutores de toda a água captada por telhados, coberturas, terraços e pavimentos descobertos
ao reservatório mencionado no inciso I;
III - condutores de liberação da água acumulada no reservatório para os usos mencionados no artigo
3º desta lei.
Parágrafo único - No caso de estacionamentos e similares, 30% (trinta por cento) da área total
ocupada deverá ser revestida com piso drenante ou reservado como área naturalmente permeável.
Artigo 3º - A água contida no reservatório, de que trata o inciso I do artigo 2º, deverá:
I - infiltrar-se no solo, preferencialmente;
II - ser despejada na rede pública de drenagem, após uma hora de chuva;
III - ser utilizada em finalidades não potáveis, caso as edificações tenham reservatório específico para
essa finalidade.
o

§ 1 . Os reservatórios deverão atender às normas sanitárias vigentes, podendo ser abertos ou fechados, com ou sem revestimento, dependendo da altura do lençol freático no local.
§ 2°. A localização do reservatório, apresentado o cálculo do seu volume, deverá estar indicada nos
projetos quando do pedido de licenciamento e sua implantação será condição para emissão do "habite-se"
§ 3°. No caso de opção por conduzir as águas pluviais para outro reservatório, objetivando o reuso
da água para finalidades não potáveis, deverá ser indicada a localização desse reservatório e apresentado o cálculo do seu volume.
Artigo 4° - No caso de novas edificações residenciais multifamiliares, industriais, comerciais ou mistas que apresentem área impermeabilizada superior a quinhentos metros quadrados e, no caso de
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residenciais multifamiliares com cinquenta ou· mais unidades, será obrigatória a existência do reservatório objetivando o reuso da água pluvial, para finalidades não potáveis e, pelo menos, um ponto de
água destinado a esse reuso, sendo a capacidade mínima do reservatório de reuso calculada somente em relação às águas captadas do telhado.
Artigo 5° - Sempre que houver reuso de águas pluviais para finalidades não potáveis, inclusive
quando destinado a lavagem de veículos ou de áreas externas, deverão ser atendidas as normas
sanitárias vigentes e as condições técnicas específicas estabelecidas pelo órgão municipal responsáve1 pela Vigilância Sanitária visando:
I - evitar o consumo indevido, utilizando sinalização de alerta padronizada a ser colocada em local
visível junto ao ponto de água não potável e determinando os tipos de utilização admitidos para a
água não potável;
II - garantir padrões de qualidade da água apropriados ao tipo de utilização previsto, definindo os
dispositivos, processos e tratamentos necessários para a manutenção desta qualidade;
III - impedir a contaminação do sistema predial destinado à água potável proveniente da rede pública,
sendo terminantemente vedada qualquer comunicação entre este sistema e o sistema predial destinado a água não potável.
Artigo 6°. Nas reformas, o reservatório será exigido quando a área acrescida - ou, no caso de reformas sucessivas, a somatória das áreas acrescidas após a data de publicação deste decreto - for
igualou superior a cem metros quadrados e a somatória da área impermeabilizada existente e a construir resultar em área superior a quinhentos metros quadrados, sendo o reservatório calculado em
relação à área impermeabilizada acrescida.
Artigo 7°. Nos casos enquadrados neste decreto, por ocasião do pedido de habite-se, deverá ser
apresentada declaração assinada pelo profissional responsável pela execução da obra e pelo proprietário, de que a edificação atende a este decreto, com descrição sucinta do sistema instalado e, ainda,
de que os reservatórios e as instalações prediais destinadas ao reuso da água para finalidades não
potáveis, quando previsto, estão atendendo às normas sanitárias vigentes e às condições técnicas
específicas estabelecidas pelo órgão municipal responsável pela Vigilância Sanitária, bem como à
regulamentação técnica específica do órgão municipal responsável pelo sistema de drenagem.
Artigo 8°. Para efeito de concessão da licença de construção deverá a autoridade por ela responsável observar a aplicação deste decreto, sob pena de nulidade do ato.
Artigo 9°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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Anexo VIII – Minuta de Lei de Criação do Departamento Municipal de Águas Pluviais.
Dispõe sobre reestruturação administrativa da
Prefeitura e a criação do Departamento Municipal
de Águas Pluviais – DAP e dá outras providências.
Artigo 1º - Fica criado o Departamento de Águas Pluviais – DAP, como entidade municipal da administração direta e estrutura orgânica e competência dos órgãos que o integram na forma da Lei.
Artigo 2º - O Departamento de Águas Pluviais – DAP, ficará subordinado a Divisão de Engenharia, da
Coordenação de Planejamento.
Artigo 3º - O DAP exercerá sua ação no município de Iracemápolis, competindo-lhe:
I - estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante contrato com organizações especializadas
em engenharia sanitária, as obras relativas à construção, ampliação ou remodelação dos sistemas
públicos de micro e macrodrenagem de águas pluviais;
II – Administrar, operar, manter e conservar os sistemas de micro e macrodrenagem de águas
pluviais;
III - atuar como órgão coordenador e fiscalizador da execução dos convênios entre o município e os
órgãos federais ou estaduais para estudos, projetos e obras de construção, ampliação ou
remodelação dos serviços públicos de drenagem urbana;
IV - lançar, fiscalizar e arrecadar taxas de contribuição que incidirem sobre os terrenos beneficiados
com tais serviços;
V – Promover o treinamento de seu pessoal e promover estudos e pesquisas para o aperfeiçoamento
dos serviços;
VI – Promover atividades voltadas para a preservação do meio ambiente, particularmente dos cursos
d’água do município;
VII - exercer quaisquer outras atividades relacionadas a gestão dos serviços de drenagem urbana,
compatíveis com as leis gerais e especiais.
Artigo 4º - Os orçamentos anuais e plurianuais, sintéticos e analíticos do DAP comporão o orçamento
geral do município.
Parágrafo único – O DAP terá plano de contas destacado e específico de suas atividades,
competindo-lhe acompanhar e execução financeira e orçamentária.
Artigo 5º - O Diretor do DAP será nomeado em comissão pelo Chefe do Executivo Municipal, para
cargo de confiança de livre exoneração.
Artigo 6º - O Diretor do DAP apresentará, em tempo hábil, ao Chefe do Executivo Municipal, para sua
aprovação, o quadro de pessoal necessário para o funcionamento do departamento.
Artigo 7º - O Chefe do Executivo Municipal transferirá para a administração do DAP todo o pessoal
necessário para o seu funcionamento.
Artigo 8º - O Chefe do Executivo Municipal transferirá para a guarda, administração e
responsabilidade do DAP todo o patrimônio e bens móveis necessários para o seu funcionamento.
Artigo 9º - O DAP para seu funcionamento contará, entre outros, com recursos financeiros
arrecadados pelo município e provenientes de:
I – Dotações orçamentárias;
II – Produtos de quaisquer tributos e remunerações previstos no Código tributário Municipal;
III – Auxílios, subvenções e créditos especiais ou adicionais, que lhe forem concedidos, inclusive para
obras novas, pelos governos federal, estadual e municipal ou por organismos de cooperação
internacional;
IV – Produtos de cauções ou depósitos que reverterem aos seus cofres por descumprimento
contratual;
V – Multas por infrações ao regulamento;
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VI – Doações, legados e outras rendas.
Artigo 10º - Os planos de trabalho do DAP serão elaborados conjuntamente com o Executivo
Municipal.
Artigo 11 - É vedado ao DAP conceder isenção ou redução no valor da cobrança devida pelo
contribuinte.
Artigo 12 – O Chefe do Executivo Municipal expedirá os atos próprios necessários à completa
regulamentação da presente lei.
Parágrafo primeiro – A regulamentação de que trata este artigo compreenderá o regulamento dos
serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.
Parágrafo segundo - Fica estabelecido o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de
publicação desta Lei, para aprovação do regulamento aqui previsto.
Ar t i g o 1 3 – E s ta le i e n tr ar á e m v i g or n a da t a d e s u a p ub l i c a çã o , r e v og a da s a sa
d i sp o s i çõ e s e m co ntr á r i o.
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Anexo IX – Manual de Operação da Estação de Tratamento de Esgoto.

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO
1 - INTRODUÇÃO
Para garantir boas condições de conservação da estação e a eficiência do tratamento, é necessário
executar uma série de procedimentos rotineiros de operação e manutenção, sem os quais poderão
ocorrer problemas ambientais e de redução da eficiência. A familiarização com os procedimentos
rotineiros permitirá:


O tratamento tanto em condições normais quanto em situações especiais.



Prever os problemas que poderão ocorrer, e antecipar as soluções.

2 - ATIVIDADES GERAIS DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO
2.1 - Percorrer o perímetro da estação de tratamento de esgoto, bem como das lagoas, para verificar
(fazer anotações no Relatório Diário de Operação – Anexo I):
a) a existência de mourão de cerca enfraquecido ou partido, arame arrebentado ou desalinhado, a fim
de garantir o isolamento da área e impedir a entrada de animais ou pessoas estranhas no local;
b) se as placas de advertência, proibindo a entrada de pessoas não autorizadas, continuam fixadas
em pontos bem visíveis;
c) se existe vazamento de líquido pelos taludes das lagoas;
d) se há erosão nos taludes dos diques internos e externos das lagoas;
e) se há outros pontos de erosão na área da estação de tratamento;
f) se os bueiros e as canaletas de drenagem pluvial estão limpos e desimpedidos.
g) se há presença de aves;
h) se há presença de insetos.
2.2 - Anotar no Relatório Diário de Operação (Anexo I) as seguintes observações:
a) Tempo: com sol, nublado ou chuvoso;
b) Vento: ausente, fraco ou forte;
c) Temperatura do ar.
3 - ATIVIDADES ROTINEIRAS DE OPERAÇÃO E CONTROLE
3.1 – Tratamento preliminar
a) O material retido na grade deverá ser removido frequentemente, para evitar a obstrução da grade
e, consequentemente, o represamento do esgoto no canal de montante, o aumento da velocidade do
esgoto na grade e possivelmente, o arraste de sólidos que deveriam ficar retidos nesta unidade.
b) As caixas de areia são dispositivos empregados para remover material inorgânico, não putrescível,
principalmente, partículas com tamanho superior a 0,2 mm. A passagem de material inerte (areia)
para a lagoa causa o assoreamento da lagoa e consequentemente, a redução do seu volume e do
tempo de detenção, reduzindo a eficiência do processo.
3.1.1 - Atividades Diárias do Operador
a) Passar o material gradeado para um crivo, construído sobre o canal à jusante da grade. Nesse
local, com esguicho de mangueira, o material poderá ser lavado, livrando-o de toda a matéria
orgânica não grosseira, reduzindo-se então o seu volume.
b) Todas as manhãs, o material – já lavado e escoado – deverá ser depositado em containers
apropriados para, posteriormente, serem encaminhados ao local da disposição final.
c) Agitar, três vezes por dia, a caixa de areia, no sentido contrário ao fluxo dos esgotos, forçando,
desse modo, a matéria orgânica, que por ventura tenha se sedimentado, a voltar ao meio líquido e a
ser transportada até a lagoa.
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3.1.2 – Atividades Periódicas do Operador
a) Realizar a limpeza da caixa de areia sempre que o material acumulado ocupar a metade da altura
da câmara de armazenamento ou 2/3 de todo o seu comprimento, observando as seguintes
recomendações:
- isolar com “stop-log” a câmara onde a limpeza será realizada e colocar a outra câmara em
operação, removendo-se o “stop-log”.
- a areia, bem como todo material sedimentado nessa câmara, depois de removido, com pá ou
enxada, deverá ser depositado em local apropriado para, posteriormente, ser encaminhado ao local
da disposição final.
- a câmara, depois de lavada, está pronta para ser reutilizada, quando a outra for paralisada para
limpeza.
3.2 - Unidade de Medição e Controle de Vazão
a) Manter sempre os canais de montante e de jusante do vertedor limpos e desimpedidos, a fim de
evitar qualquer interferência no fluxo que possa falsear a leitura.
b) Os valores medidos devem ser anotados no Relatório Diário de Operação.
3.3 – Lagoa Anaeróbia
3.3.1 – Atividades Diárias do Operador
a) Observações na lagoa:
- Há levantamento de lodo na lagoa?
- Há manchas verdes na superfície?
- Há manchas de óleo na superfície?
- Há vegetais em contato com a água?
b) Realizar as seguintes medições e anotar no Relatório Diário de Operação (Anexo I):
- pH do afluente e do efluente da lagoa;
3.4 – Lagoas Facultativas
3.3.1 – Atividades Diárias do Operador
a) Observações na lagoa:
- Há levantamento de lodo na lagoa?
- Há manchas verdes na superfície?
- Há manchas negras na superfície?
- Há manchas de óleo na superfície?
- Há vegetais em contato com a água?
b) Realizar as seguintes medições e anotar no Relatório Diário de Operação (Anexo I):
- pH do afluente e do efluente da lagoa;
- Sólidos sedimentáveis no efluente da lagoa;
- OD (oxigênio dissolvido) - 20 cm abaixo da superfície, na saída da lagoa;
c) Havendo crostas de escumas na lagoa, essas deverão ser jateadas com água ou destruídas com
rastelos ou removidas com peneiras de náilon, a fim de não prejudicar a fotossíntese. c) Manter
limpos os dispositivos de entrada e de saída do esgoto.
4 – PRINCIPAIS PROBLEMAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES
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As Tabelas 1 e 2 apresentam os principais problemas operacionais e suas possíveis soluções,
14
conforme VON SPERLING .
Tabela 1 – Principais problemas operacionais das lagoas anaeróbias
ITEM

PROBLEMA

CAUSA
- Sobrecarga de esgoto e redução do tempo de detenção.
- Presença de substancias tóxica.
- Queda brusca na temperatura dos esgotos.
PREVENÇÃO E CONTROLE

1

Maus odores

- Recircular o efluente da lagoa facultativa para a entrada da
anaeróbia na razão de 1/6.
- Melhorar distribuição do efluente na lagoa.
- Adicionar nitrato de sódio em vários pontos da lagoa.
3

- Adicionar cal (120g/m ) para elevar o pH.
ITEM

PROBLEMA

CAUSA
- Crescimento de vegetais no encontro entre o NA e o talude interno
- Material gradeado ou areia removida não disposto
adequadamente.

2

Proliferação de insetos

PREVENÇÃO E CONTROLE
- Aterrar material removido das grades e caixas de areia em valas.
- Cortar os vegetais desenvolvidos.

ITEM

PROBLEMA

CAUSA
- Manutenção inadequada.

3

Crescimento de vegetais

PREVENÇÃO E CONTROLE
- Capinar o terreno

ITEM

PROBLEMA

CAUSA
- Proliferação de algas.

4

Manchas verdes no
encontro do NA com o
talude

PREVENÇÃO E CONTROLE
- Remover colônias de algas.

14

VON SPERLING, M. Princípio do Tratamento Biológico das Águas Residuárias - Lagoas de Estabilização.
DESA-UFMG, 134 p. 1996.
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Tabela 2 – Principais problemas operacionais das lagoas facultativas
ITEM

PROBLEMA

CAUSA
- Abaixamento do pH, queda na concentração de OD, mudança na
cor da lagoa de verde para verde –amarelado, aparecimento de
zonas cinzentas junto ao efluente.

1

Maus odores causados
por sobrecarga

PREVENÇÃO E CONTROLE
- Transformação da operação de série para paralelo.
- Recircular o efluente na razão de 1/6.
- Considerar entradas múltiplas para evitar caminhos preferenciais.

ITEM

PROBLEMA

CAUSA
- Longos períodos com tempo nublado e temperatura baixa.

2

Maus odores causados
por más condições
atmosféricas

PREVENÇÃO E CONTROLE
- Diminuir a altura da lâmina de água.

ITEM

PROBLEMA

CAUSA
- Substâncias tóxicas advindas de descargas industriais, gerando
repentinas condições anaeróbias.

3

Maus odores causados
por substancias tóxicas.

PREVENÇÃO E CONTROLE
- Efetuar análise físico-química completa para identificar a possível
substância tóxica.
- Identificar o agente poluidor tomando as providências dentro da
legislação.

ITEM

PROBLEMA

CAUSA
- Má distribuição do afluente.
- Zonas mortas.
- Presença de vegetais aquáticos no interior da lagoa.
PREVENÇÃO E CONTROLE

4

Maus odores causados por
curto circuito hidráulico.

- Realizar análises de OD nem vários pontos para verificar se há
variações significativas.
- No caso de entradas múltiplas regularizar a distribuição do
afluente.
- No caso de entrada simples, construir novas entradas.
- Cortar e remover os vegetais aquáticos.
- No caso de zonas mortas introduzir aeração para causar pequena
mistura.

ITEM

PROBLEMA

CAUSA
- Superfloração de algas impedindo a penetração da luz e causando
problemas com a mortandade da população em excesso.

5

Maus odores causados por
massas de algas
flutuantes.

PREVENÇÃO E CONTROLE
- Jateamento com mangueira de água, destruição com rastelo,
remoção com peneiras.
C o nt i n u a
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Tabela 2 – Principais problemas operacionais das lagoas facultativas (continuação)
ITEM

PROBLEMA

CAUSA
- Superfloração de algas, formando nata esverdeada.
- Lançamento de material estranho (lixo).
- Placas de lodo desprendidas do fundo.
- Pouca circulação e atuação do vento.

6

Escumas e flutuantes
impedindo a passagem da
luminosidade.

PREVENÇÃO E CONTROLE
- Quebrar a escuma com jatos de água.
- Remover a escuma com peneiras de pano.
- Desagregar ou remover as placas de lodo.
- Remover obstáculos para penetração do vento (se possível).

ITEM

PROBLEMA

CAUSA
- Proliferação de algas.

7

Manchas verdes no
encontro do NA com o
talude

PREVENÇÃO E CONTROLE
- Remover colônias de algas.

ITEM

PROBLEMA

CAUSA
- Crescimento de vegetais no encontro entre o NA e o talude interno
- Material gradeado ou areia removida não disposto
adequadamente.

8

Proliferação de insetos

PREVENÇÃO E CONTROLE
- Aterrar material removido das grades e caixas de areia em valas.
- Cortar os vegetais desenvolvidos.

ITEM

PROBLEMA

CAUSA
- Manutenção inadequada.

9

Crescimento de vegetais

PREVENÇÃO E CONTROLE
- Capinar o terreno
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DIA

MES

ANO

CONDIÇÕES DO TEMPO
TEMPO
COM SOL

NUBLADO

VENTO
CHUVOSO

OCORRÊNCIAS A – S (SIM) - N (NÂO)

AUSENTE

TEMPERATURA

FRACO

FORTE

MANHÃ

ANAER.

FACUL.

OBSERVAÇÕES

ANAER.

FACUL.

OBSERVAÇÕES

TARDE

1 – HÁ LEVANTAMENTO DE LODO NA
LAGOA?
2 – HÁ MANCHAS VERDES NA SUPERFÍCIE?
3 – HÁ MANCHAS NEGRAS NA SUPERFÍCIE?
4 – HÁ MANCHAS DE ÓLEO NA SUPERFÍCIE?
5 – HÁ VEGETAIS EM CONTATO COM A
ÁGUA?
6 – HÁ EROSÃO NOS TALUDES?
7 – HÁ INFILTRAÇÃO VISÍVEL?
8 – HÁ PRESENÇA DE AVES?
9 – HÁ PRESENÇÃ DE INSETOS²
10 – HÁ MAU ODOR ANORMAL?

OCORRÊNCIAS B – S (SIM) – N (NÂO)
1 – AS CERCAS ESTÃO EM ORDEM?
2 – AS CANALETAS ESTÃO LIMPAS?
3 – O MEDIDOR DE VAZÃO ESTÁ OK?
4 – HOUVE CAPINA?
5 – HOUVE RETIRADA DE ESCUMA?

ANÁLISES

ESGOTO BRUTO

LAGOA
FACULTATIVA

LAGOA
ANAERÓBIA

EFLUENTE
TRATADO

Ph - DIÁRIA
SÓLIDOS SEDIMENTÁVIS (ml/l) - DIÁRIA
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mg/l) - DIÁRIA
DBO TOTAL (mg/l) - SEMANAL
DBO SOLÚVEL (mg/l) - SEMANAL
COLI. TOTAIS (NMP/100 ml) – SEMANAL

ESCUMA

AREIA

GROSSEIROS NA GRADE

REMOÇÃO DE SÓLIDOS (L)

ESGOTO
TRATADO

LEITURA ANTERIOR (0h)

LEITURA ATUAL (0h)

6h – 14h

VOLUME (m3/dia)

14h – 22h

OPERADOR
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Anexo X – Manual de Operação de Aterro Sanitário
1 – A TE RR O S AN I TÁ R IO
Conforme a NBR 8419/1992 da ABNT o aterro sanitário é uma técnica de disposição de resíduos
sólidos urbanos no solo, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente, minimizando os
impactos ambientais. Tal método utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos à
menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma camada de
terra na conclusão de cada trabalho, ou intervalos menores, se necessário. A Figura 1 apresenta uma
seção típica de aterro sanitário.
Figura 1 – Seção típica de um aterro sanitário

F o n te : CO N D ER

15

2 – INFRAESTRUTURA BÁSICA
16

Segundo FEAM (2006) , a infraestrutura básica de um aterro sanitário é composta por:
a) Guarita – portaria: local onde são realizados os trabalhos de recepção, inspeção e controle dos
caminhões e veículos que chegam à área do aterro.
b) Balança: local onde é realizada a pesagem dos veículos coletores para se ter controle dos volumes
diários e mensais dispostos no aterro.
c) Isolamento: fechamento da área que circunda o aterro com cerca e portão, para impedir o acesso
de pessoas estranhas e animais.
d) Sinalização: Uso de placas indicativas das unidades e de advertência de risco.
e) Cinturão verde: cerca viva com espécies arbóreas no perímetro da instalação, a fim de isolar
visualmente a área e proteger da ação dos ventos.
f) Acessos: vias externas e internas, construídas e mantidas para permitir o tráfego operacional no
aterro.
g) Abastecimento de água: ligação à rede pública de abastecimento de água tratada ou outra forma
de abastecimento, para uso nas instalações de apoio e para umedecimento das vias de acesso.
15

- CONDER – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA. Manual de
Operação de Aterros Sanitários.
16
- FEAM – FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. Orientações Básicas Para Operação de Aterro
Sanitário. Belo Horizonte. 2006.
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h) Instalações de apoio operacional: prédio administrativo contendo, no mínimo, escritório, refeitório,
copa, instalações sanitárias e vestiários.
3 – RO TIN A D E O P ER AÇ Ã O
Os procedimentos rotineiros visam melhorar a eficiência operacional do aterro sanitário, assegurando
uma destinação final sanitária e ambientalmente adequada, ao longo de toda a sua vida útil.
3. 1 – R e sí d uo s q u e p o de m ser r e ce b i do s n o at er r o
Somente poderão ser recebidos e dispostos no aterro sanitário os resíduos sólidos de Classe
II – Inertes, conforme definido na NBR 10.004/1987 da ABNT.
- resíduos sólidos urbanos de origem domiciliar e comercial;
- resíduos dos serviços de capina, varrição, poda e raspagem;
- resíduos de gradeamento, desarenadores e lodos desidratados de ETE;
- resíduos desidratados de ETA;
- resíduos desidratados de veículos limpa-fossas;
- resíduos sólidos provenientes de indústrias, comércios ou outras origens que sejam classificados
como Classe II.
3.2 – Recepção dos resíduos
A recepção dos resíduos deve ser realizada na portaria/guarita do aterro sanitário, de acordo com os
seguintes procedimentos:
a) identificar os transportadores;
b) realizar a pesagem dos veículos coletores na balança rodoviária;
c) Preencher relatório diário de pesagem de veículos, conforme Quadro 1 a seguir:
Quadro 1 – Relatório diário de pesagem de veículos
RELATÓRIO DIÁRIO DE PESAGEM DE VEÍCULOS – ATERRO SANIÁRIO DE
IRACEMÁPOLIS - SP

TIPO DE
VEÍCULO

PLACA

ORIGEM DOS
RESÍDUOS

DATA:

HORA

PESO (t)

AUTORIZAÇÃO
ENTRADA

SAÍDA

CHEIO

TARA

LÍQUIDO

3.3 – Descarga dos resíduos
O caminhão deve depositar o lixo, em montes, na frente de serviço, na presença do fiscal, para
controle do tipo dos resíduos que estão sendo recebidos no aterro.
3.4 – Espalhamento dos resíduos
Os resíduos devem ser espalhados por meio de um trator de esteiras em rampas, com inclinação de
1 na vertical para 3 na horizontal.
3.5 – Compactação dos resíduos
A compactação dos resíduos deve ser feita com o trator de esteiras com passagens repetidas de
baixo para cima e de cima para baixo.
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Recomenda-se um mínimo de 6 passagens sucessivas, ou até que seja verificado visualmente, que
as passagens não surtem mais efeito de compactação. Uma boa compactação dos resíduos, melhora
a eficiência e aumenta a vida útil do aterro.
3.6 – Recobrimento dos resíduos
a) Ao final do dia, os resíduos espalhados e compactados deverão receber uma cobertura de terra,
que será espalhada em movimentos de baixo para cima. A cobertura diária deve ser feita com
camada, preferencialmente de argila, com espessura de 15 a 20 cm, evitando-se a presença de
vetores como ratos, baratas e aves e que o lixo se espalhe em dias de ventania.
b) A cobertura final, a ser feita quando estiver esgotada a capacidade da célula em operação, deverá
possuir uma espessura de 60 cm. As superfícies que ficarão expostas permanentemente deverão ser
protegidas com o plantio de grama, para evitar a erosão. As que forem submetidas ao tráfego
operacional, recomenda-se a cobertura com uma camada de cascalho.
3.7 – Drenagem interna
À medida que as camadas de lixo forem formando as células, é necessário construir os drenos
internos horizontais e verticais, que têm por objetivo proceder a drenagem dos gases e do chorume,
gerados na decomposição do lixo.
3. 8 – Dr en a g em e x t er na
A construção dos sistemas de drenagem de águas superficiais previstas nos patamares do aterro
(canaletas e caixas de drenagem) e nos taludes (descidas de água), são instaladas a fim de impedir
que as águas pluviais escoem para o interior do aterro, dificultando os procedimentos operacionais,
aumentando o volume do chorume gerado.
4 – MONITORAMENTO DO ATERRO
17

Segundo o Manual de Orientações Básicas para Operação de Aterro Sanitário (FEAM, 2006) ,
devem ser realizadas uma série de medições de campo e ensaios de laboratório, para avaliar
constantemente as condições operacionais do aterro.
Para avaliar a eficiência do aterro quanto à sua operação e ao controle ambiental, devem ser
previstos, no mínimo os seguintes procedimentos:
a) o controle das águas superficiais da área, por meio da coleta de amostras em pontos a montante e
a jusante do local onde é lançado o efluente;
b) o controle das águas subterrâneas, por meio da coleta de amostras nos poços de monitoramento
instalados a montante e a jusante do aterro sanitário;
c) o monitoramento da qualidade do chorume e do efluente tratado;
d) a caracterização dos resíduos da massa aterrada;
e) o monitoramento geotécnico do maciço do aterro;
f) o controle da saúde do pessoal envolvido na operação do aterro.
g) o monitoramento das condições sanitárias e ambientais dos corpos d’água que estão na área de
influência de aterros sanitários, o corpo hídrico receptor com amostragens a montante e a jusante do
empreendimento.
5 – MANUTENÇÃO DO ATERRO
18

O Manual de Orientações Básicas para Operação de Aterro Sanitário (FEAM, 2006) , recomenda a
realização das atividades de rotina relacionadas no Quadro 2.

17

- FEAM – FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. Orientações Básicas Para Operação de Aterro
Sanitário. Belo Horizonte. 2006.
18
- FEAM – FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. Orientações Básicas Para Operação de Aterro
Sanitário. Belo Horizonte. 2006.
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Quadro 2 – Atividades de rotina de manutenção do aterro sanitário
ITEM

ATIVIDADE

FREQUENCIA

1

Higienização das edificações

DIÁRIA

2

Limpeza da unidade, com remoção dos materiais espalhados pelo vento.

DIÁRIA

3

Capina da área para manutenção do paisagismo

MENSAL

4

Manutenção dos portões e cerca de isolamento

MENSAL

5

Manutenção do cinturão verde

MENSAL

6

Limpeza e manutenção dos dispositivos de drenagem pluvial

MENSAL

7

Limpeza e manutenção das estruturas de drenagem de chorume

8

Manutenção dos dispositivos de queima dos gases

9

Verificação do sistema de cobertura das plataformas

SEMANAL

10

Limpeza e manutenção das vias de acesso

SEMANAL

11

Inspeção e manutenção dos instrumentos de monitoramento

12

Limpeza e manutenção dos veículos e equipamentos

DIÁRIA

13

Sistema de fiscalização, controle e inspeção dos resíduos

DIÁRIA

14

Limpeza e manutenção do sistema de tratamento de chorume

15

Controle da saúde dos funcionários

SEMANAL
DIÁRIA

MENSAL

SEMANAL
SEMESTRAL
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Anexo XI – Minuta de lei de Proteção dos Mananciais.
Institui a Política Municipal de Recursos Hídricos, estabelece normas e diretrizes para a recuperação,
preservação e conservação dos recursos hídricos e cria o Sistema Municipal de Gerenciamento dos
Recursos Hídricos.
TÍTULO I
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS
CAPÍTULO I
DOS FUNDAMENTOS
Art. 1° – Para os efeitos desta lei são adotados os seguintes conceitos:
I - Recuperação é o ato de intervir num ecossistema degradado, visando ao resgate de suas
condições originais;
II - Preservação – é a ação de proteger um ecossistema contra qualquer forma de dano ou
degradação, adotando-se as medidas preventivas legalmente necessárias e as medidas de vigilância
adequadas;
III - Conservação - é a utilização racional de um recurso qualquer, de modo a obter-se um rendimento
considerado bom, garantindo-se a sua renovação ou a sua auto-sustentação;
IV- Gestão - é a ação integrada do poder público e da sociedade, visando à otimização do uso dos
recursos naturais de forma sustentável e tomando por base a sua recuperação, preservação e
conservação.
Art. 2° – A política municipal de recursos hídricos tem por base os seguintes fundamentos:
I - A água é um bem de domínio público, limitado e de valor econômico;
II - O poder público e a sociedade, em todos os segmentos, são responsáveis pela conservação e
preservação dos recursos hídricos;
III - A gestão dos recursos hídricos deve contar com a participação do poder público, dos usuários e
da comunidade;
IV - Prioritariamente, a água será utilizada para o abastecimento humano de forma racional e
econômica;
V - A gestão municipal considerará a bacia hidrográfica como unidade de planejamento dos recursos
hídricos;
VI - A gestão dos recursos hídricos deverá integrar-se com o planejamento urbano e rural do
município;
VII - A gestão dos recursos hídricos deverá integrar-se com o plano das bacias hidrográficas dos rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí.
CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS
Art. 3° - São objetivos da política municipal de recursos hídricos:
I - Buscar a recuperação, preservação e conservação do regime dos corpos d’água localizados no
município, em termos de quantidade, qualidade e prioritariamente proteger todas as nascentes ou
afloramentos d’água oriundos de ação antrópica, mesmo que intermitentes;
II - Preservar a qualidade e racionalizar o uso das águas superficiais e subterrâneas;
III - Proporcionar e otimizar o uso múltiplo dos recursos hídricos;
IV - Integrar o município no sistema de gerenciamento das bacias hidrográficas dos Rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí;
V - Fazer cumprir as legislações federal e estadual relativas ao meio ambiente, uso e ocupação do
solo e recursos hídricos;
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VI - Buscar a universalização do acesso da população à água potável, em qualidade e quantidade
satisfatórias;
VII - Garantir o saneamento ambiental;
VIII - Promover o desenvolvimento sustentável;
IX - Prevenir e defender a população e bens contra eventos hidrológicos críticos;
X - Instituir o efetivo controle social da gestão dos recursos hídricos, por parte de todos os segmentos
da sociedade;
XII - Desenvolver ações para a implantação da agenda 21 local.
CAPÍTULO III
DOS INSTRUMENTOS
Art. 4° – São instrumentos da Política Municipal de Recursos Hídricos:
I - O plano municipal de recursos hídricos;
II - A avaliação anual dos recursos hídricos;
III - O Fundo Municipal do Meio Ambiente – FUNDEMA;
IV - Os programas de educação ambiental;
V - Os convênios e parcerias de cooperação técnica, científica e financeira.
SEÇÃO I
DO PLANO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS - PMRH
Art. 5° – O Plano Municipal de Recursos Hídricos - PMRH terá por finalidade operacionalizar a
implantação da Política Municipal de Gestão dos Recursos Hídricos.
Art. 6° – A cada quatro anos, no início de cada novo mandato, até 30 de junho, a Divisão de
Saneamento Ambiental providenciará a elaboração, e após a aprovação do COMDEMA, encaminhará
o Plano Municipal de Recursos Hídricos - PRMH ao Executivo Municipal.
§1º - Para atender ao disposto neste artigo a DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL, a critério do
COMDEMA, utilizará recursos do FUNDEMA.
§2º - O PMRH abrangerá o período que vai do início do 2º ano de mandato do Executivo, até o final
do 1º ano do mandato seguinte.
Art. 7° – Do PMRH deverão constar obrigatoriamente:
I - Diagnóstico da situação atual de recursos hídricos;
II - Análise das alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas e de
modificações dos padrões de ocupação do solo;
III - Balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, em quantidade e
qualidade, com identificação de conflitos potenciais;
IV - Metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos
hídricos disponíveis;
V - Medidas a serem tomados, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem implantados,
para atendimento das metas previstas;
VI - Responsabilidade para a execução das medidas, programas e projetos;
VII - Cronograma de execução e programação orçamentária e financeira associados às medidas,
programas e projetos;
VIII - Prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos;
IX - Propostas que visem à criação de áreas sujeitas à restrição de uso, para a proteção dos recursos
hídricos.
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Parágrafo Único – Em suas proposições, o PMRH levará em consideração as propostas do Plano de
Bacias, elaboradas sob a responsabilidade dos Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí, naquilo que couber.
SEÇÃO II
DA AVALIAÇÃO ANUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS
Art. 8° – Anualmente até 30 de abril a DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL providenciará a
elaboração da Avaliação Anual dos Recursos Hídricos que será apreciada pelo COMDEMA.
Parágrafo Único – Para atender ao disposto neste artigo a DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
poderá utilizar recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente – FUNDEMA, a critério do COMDEMA.
Art. 9° – Da avaliação anual deverão constar obrigatoriamente:
I - A avaliação da qualidade e quantidade das águas e do balanço entre disponibilidade e demanda,
atendendo aos termos da Portaria N° 2914/2011 do Ministério da Saúde;
II - Descrição e avaliação do andamento das ações estipuladas no plano municipal de recursos
hídricos em vigor;
III - Descrição e avaliação da situação de todas as exigências constantes desta lei, em particular
aquelas referentes ao:
• Zoneamento;
• Parcelamento e ocupação do solo;
• Infraestrutura sanitária;
• Proteção de áreas especiais;
• Controle da erosão do solo;
• Controle do escoamento superficial das águas pluviais;
• Mapeamento e avaliação de riscos ambientais.
IV - Propostas de ações a serem contempladas na lei orçamentária do exercício seguinte;
V - Detalhamento da situação do FUNDEMA.
Seção III
DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – FUNDEMA
Art. 10 - Fica criado o Fundo Municipal do meio Ambiente- FUNDEMA – destinado a dar suporte
financeiro as Políticas Municipais do Meio Ambiente e de Recursos Hídricos, regendo-se pelas
normas estabelecidas nesta lei e ações de conservação e preservação do patrimônio natural.
Art. 11 - O FUNDEMA será gerido pelo COMDEMA.
Art. 12 – Constituirão recursos do FUNDEMA :
I – Dotação consignada anualmente no orçamento municipal, sendo obrigatório, no mínimo a
destinação de 1% das receitas previstas, ressalvadas aquelas provenientes de impostos;
II - Receita auferida com a aplicação de multas aos infratores das normas e exigências constantes
desta lei;
III - Transferências do Estado ou da União, a eles destinados por disposição legal;
IV - Empréstimos nacionais e internacionais;
V- Doações de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;
VI - Quaisquer outros recursos ou rendas que lhe sejam destinados;
VII - Rendas provenientes da aplicação de seus próprios recursos;
VIII - Recurso provenientes da compensação financeira, conforme Art. 29 da Lei nº 9984/00;
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Parágrafo Único – Os recursos do FUNDEMA serão aplicados atendendo ao estipulado no PMRH, no
documento de Avaliação Anual dos Recursos Hídricos e em outras ações ambientais, mediante
aprovação do COMDEMA.
Art. 13 - Os recursos do FUNDEMA serão aplicados atendendo ao estipulado no PMRH, no
documento de Avaliação anual dos Recursos Hídricos e em outras ações ambientais, mediante
aprovação do COMDEMA.
Art. 14 – São permitidas aplicações de recursos do FUNDEMA para atender aos seguintes quesitos:
I - Ações, eventos, cursos, serviços, estudos, pesquisas, projetos e obras visando à preservação e
conservação dos recursos hídricos e do meio ambiente, localizados no município;
II - Serviços, estudos, pesquisas, projetos e obras, atendendo as propostas previstas nos planos de
bacias aprovados pelos comitês PCJ, desde que redundem em efetiva melhoria do regime dos
recursos hídricos das bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.
SEÇAO IV
DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Art. 15 - Entende-se por Educação Ambiental o processo de reconhecimento de valores e
classificação de conceitos, objetivando o desenvolvimento de habilidades e modificando as atitudes
em relação ao meio, para entender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos, suas
culturas e seus meios biofísicos, a educação ambiental também está relacionada com a prática das
tomadas de decisões e a ética que conduzem para a melhoria da qualidade de vida.
Parágrafo Único - para a consecução deste processo, o Município deverá implantar um programa de
Educação Ambiental fundamentado em cinco subprogramas:
I - Formação de agentes locais de sustentabilidade;
II - Centros de referência em educação ambiental;
II - Redes de comunicação;
IV - Produção e disseminação de material de apoio;
V - Apoio a processos organizacionais de planejamento e gestão.
Art. 16 – Fica instituída a obrigatoriedade de programas de Educação Ambiental nas escolas de
Ensino Fundamental e Médio, da Rede Escolar Municipal.
§ 1º- A Educação Ambiental deverá integrar-se ao projeto pedagógico de cada escola, segundo os
parâmetros curriculares e legislação específica.
§ 2º- Caberá a cada unidade escolar definir o trabalho de Educação Ambiental a ser desenvolvido,
guardadas as especificidades de cada local, respeitada a autonomia das escolas.
Art. 17 – O Executivo Municipal poderá firma convênios com universidades, entidades ambientalistas
e outros que permitam o bom desenvolvimento dos programas de educação ambiental e estimulem a
participação da sociedade na formulação, implantação e avaliação dos citados programas, no
cumprimento desta lei.
Art. 18 - Fica estabelecido o prazo de 1 (um) ano para que as secretarias municipais envolvidas
preparem os professores através de cursos, seminários e materiais didáticos, possibilitando, de fato,
que todos os alunos da rede pública, findo este prazo, passem a receber Educação Ambiental.
Seção V
DOS CONVÊNIOS E PARCERIAS DE COOPERÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA E FINANCEIRA
Art. 19 – Objetivando a implementação da Política Municipal de Recursos Hídricos, em consonância
com as políticas estadual e federal, o executivo Municipal, poderá firmar convênios e estabelecer
parcerias de cooperação técnica, cientifica e financeira, com órgãos estaduais e federais,
universidades e institutos de pesquisas, organizações não governamentais e outras, buscando
particularmente:
I - O aprimoramento das tecnologias que, direta ou indireta, resultem na melhoria da preservação e
conservação de recursos hídricos;
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II - A modernização e aumento da eficiência da estrutura organizacional do poder público local, de
forma a cumprir competentemente as suas responsabilidades, face ao disposto nesta lei;
III - A capacitação, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal encarregado de atuar na fiscalização,
orientação e acompanhamento da implantação da Política Municipal de Recursos Hídricos;
IV - O apoio às comunidades organizadas para cumprirem de forma adequada, as disposições
constantes desta lei;
V - O financiamento de programas constantes do PMRH.
TÍTULO II
DA RECUPERAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
Art. 20 – Todas as normas estabelecidas neste título II aplicam-se a totalidade do território do
município, seja área urbana, de expansão urbana ou rural, respeitado o Plano Diretor Municipal e a
legislação dele decorrente.
Art. 21 – A entidade responsável pela prestação dos serviços de abastecimento de água deverá
apresentar à DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL, um plano de redução das perdas de água
que ocorrerem no sistema público de abastecimento, devendo ser apreciado pelo COMDEMA e após
aprovado, dada à publicidade.

Art. 22 – Todo aquele que produzir esgoto diferente do doméstico é obrigada a instalar sistema de
tratamento prévio antes de lançá-lo na rede pública de coletores ou em corpo de água.
§1° - O projeto de tratamento deverá ser submetido aos órgãos responsáveis pelo licenciamento
ambiental, que estabelecerá os índices a serem observados.
§2° – As indústrias já instaladas no município terão prazo de dois anos, a contar da publicação da
presente lei, para apresentar projeto e se adequar ao disposto neste artigo.
Art. 23 - É proibido o lançamento de resíduos sólidos ou líquidos, em qualquer logradouro público ou
terreno particular desocupado, dentro de todo território do município.
Art. 24 – É proibido o uso de água potável em consumos não prioritários.
Parágrafo Único – para efeito de aplicação do disposto neste artigo, o COMDEMA estabelecerá os
consumos não prioritários, em função da disponibilidade e custo de produção da água potável.
TÍTULO III
DO SISTEMA MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS
Art. 25 – O sistema Municipal de Gerenciamento Recursos Hídricos será estruturado com base nos
seguintes elementos:
I – Divisão de Saneamento Ambiental;
II - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA,
III - Sistema Municipal de Informações Ambientais – SMIA.
CAPÍTULO I
DA DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Art. 26 – Para a consecução dos objetivos desta lei, o Executivo atribuirá a Divisão de Saneamento
Ambiental da Divisão de Saneamento Ambiental as seguintes atribuições:
I–
Planejar, administrar e fiscalizar as posturas ambientais dos usos dos recursos hídricos em
todo o território do município;
II – Estabelecer diretrizes técnicas aos demais órgãos municipais em assuntos relativos ao meio
ambiente e aos recursos hídricos;
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III – Formular procedimentos, normas e padrões de preservação e conservação do meio ambiente e
dos recursos hídricos, em obediência ao que dispõem as legislações federal, estadual e municipal,
pertinentes;
IV – Fiscalizar as atividades socioeconômicas que interferem com o meio ambiente e com os recursos
hídricos, autuando os infratores que desrespeitarem o disposto nesta lei;
V – Apoiar técnica e administrativamente o COMDEMA;
VI - Fornecer todas as informações necessárias ao bom funcionamento do COMDEMA;
VII – Prestar colaboração técnica às análises dos estudos de impacto ambiental e aos planos de
manejo, de forma a subsidiar os trabalhos do COMDEMA;
VII – Promover e estimular atividades orientadas para a mobilização, organização e conscientização
da sociedade, objetivando a preservação e conservação do meio ambiente e dos recursos hídricos;
X – Determinar a realização de avaliação em empresas e entidades consideradas poluidoras dos
recursos hídricos ou suspeitas de desrespeitarem o disposto nesta lei;
XI – Elaborar o PMRH a cada quatro anos e submetê-lo à aprovação do COMDEMA;
XII – Elaborar, até 30 de abril de cada ano, a Avaliação Anual dos Recursos Hídricos, submetendo-a
à avaliação do COMDEMA;
Art. 27 – No exercício da ação fiscalizadora, fica assegurada aos agentes credenciados da Divisão de
Saneamento Ambiental a entrada em estabelecimentos empresariais, a qualquer dia e hora, e a
permanência pelo tempo em que se tornar necessário.
Parágrafo Único – São agentes credenciados da Divisão de Saneamento Ambiental os técnicos
portadores de carteira específica de identificação.
CAPÍTULO II
DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – COMDEMA
Art. 28 – O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, criado pela Lei n°
880/1994, e modificada pelas Leis municipais n° 1.457/2003 e 1.772/2009, atuará como órgão de
assessoramento ao Executivo Municipal na definição e execução da política de proteção e melhoria
das condições ambientais do Município.
Art. 29 – Para a consecução dos objetivos desta lei, competirá ao COMDEMA, entre outras
atribuições:
I - Formular diretrizes para a implantação da Política Municipal de Recursos Hídricos;
II - Propor eventuais alterações a presente lei;
III - Emitir parecer sobre qualquer projeto de lei que envolva a preservação e conservação dos
recursos hídricos;
IV - Apreciar a Avaliação Anual dos Recursos Hídricos, dando conhecimento público das suas
conclusões;
V - Aprovar o PMRH e encaminhá-lo ao Poder Executivo Municipal;
VI - Definir os critérios para aplicação dos recursos do FUNDEMA;
VII - Decidir sobre os recursos interpostos à aplicação de sanções;
VIII - Aprovar os estudos de impacto ambiental e os planos de manejo;
CAPÍTULO III
DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS – SMIA
Art. 30 – Compete à DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL criar, coordenar e manter atualizado
um Sistema Municipal de Informações Ambientais – SMIA, destinado a acompanhar a implantação da
Política Municipal de Recursos Hídricos e garantir sustentação às decisões que envolvam a
preservação e conservação dos recursos hídricos dentro do Município.
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Parágrafo Único – O SMIA deverá integrar-se com os sistemas nacional e estadual de informações
sobre recursos hídricos.
Art. 31 - Integram o SMIA: informadores, usuários, órgãos públicos, concessionários de serviços
públicos e entidades de classe.
Art. 32 – Os agentes públicos e privados, incluindo Cartórios de Registro de Imóveis, ficam obrigados
a fornecer à DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL, os dados e informações necessários ao
SMIA.
Art. 33 – A DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL publicará periodicamente as informações
analisadas, colocando-as à disposição dos informadores e usuários.
Art. 34 – O SMIA reunirá informações sobre:
I - Cadastro e endereços eletrônicos dos órgãos federais e estaduais que geram e processam
informações relativas aos recursos hídricos localizados no Município;
II - Cadastro das captações de águas superficiais e subterrâneas;
III - Cadastro dos lançamentos de águas servidas;
IV - Identificação e delimitação dos locais sujeitos às inundações;
V – Identificação e delimitação das áreas de recarga de aquíferos subterrâneos;
VI - Localização das erosões urbanas e rurais;
VII - Localização dos processos de assoreamento;
VIII - Planta do zoneamento do território municipal, com a identificação dos usos do solo urbano e
rural;
IX - Situação das diversas áreas que compõem o zoneamento municipal;
XI - Doenças de veiculação hídricas e decorrentes de contaminação ambiental.
TÍTULO IV
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 35 – Constitui infração administrativa para efeito desta lei, qualquer ação ou omissão que importe
na inobservância dos seus preceitos, bem como das demais normas dela decorrentes, sujeitando os
infratores, pessoa física ou jurídica, às sanções penais e a obrigações de reparar os danos causados.
Art. 36 – Constitui ainda infração a presente lei, iniciar a implantação ou implantar empreendimento,
bem como, exercer atividade que implique no desrespeito às normas de preservação e conservação
dos recursos hídricos.
Art. 37 – Sem prejuízo das demais sanções definidas pelas legislações federal, estadual ou
municipal, as pessoas físicas ou jurídicas que transgredirem as normas da presente lei, ficam sujeitas
às seguintes sanções, isoladas ou cumulativamente:
I - Advertência por escrito, na qual serão estabelecidos prazos para correção das irregularidades;
II - Multa, simples ou diária, a critério da Prefeitura, no valor XXX UFESP (Unidade Fiscal do Estado
de São Paulo), caso a advertência não tenha sido atendida no prazo estabelecido;
III- Multa, simples ou diária, a critério da Prefeitura, no valor de XXX UFESP (Unidade Fiscal do
Estado de São Paulo), em caso de reincidência na infração ou descumprimento das exigências da
Prefeitura, feitas por ocasião da aplicação de multa anterior;
IV - Embargo por prazo indeterminado, para execução de serviços e obras necessárias ao
cumprimento das exigências da Prefeitura;
Parágrafo Único - Notificar o Ministério Público para tomar as providências legais.
Art. 38 – No caso específico em que a infração resultar em prejuízo ao serviço público de
abastecimento de água, riscos à saúde ou á vida, perecimento de bens ou animais, ou prejuízos de
qualquer natureza a terceiros, as multas a serem aplicadas terão o dobro do valor estabelecido no
artigo anterior, ficando o infrator sujeito, ainda, às penas da justiça comum.
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Art. 39 – As penalidades serão aplicadas por despacho do Chefe da DIVISÃO DE SANEAMENTO
AMBIENTAL.
Art. 40 – Das penalidades aplicadas cabe recurso ao COMDEMA, no prazo de quinze dias da
notificação, mediante petição fundamentada ao seu presidente.
§1° - A decisão do COMDEMA é definitiva, passando a constituir coisa julgada no âmbito da
administração pública municipal.
§ 2° - Não serão conhecidos recursos sem o prévio recolhimento do valor pecuniário da multa
imposta.
§ 3° - Julgado procedente o recurso, os valores serão devolvidos com correção, baseada nos
coeficientes oficiais.
§ 4° - Os recursos interpostos não têm efeito suspensivo sobre a sanção aplicada.
TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 41 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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Via do Contratante
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Anotação de Responsabilidade Técnica  ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREAMG

ART de Obra ou Serviço
14201200000000478773

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
1. Responsável Técnico

JOSE ALBERTO RIBEIRO CARVALHO
Título profissional:

RNP:

1403730679

ENGENHEIRO CIVIL;

Empresa contratada:

Registro:

04.0.0000029928

Registro:

36884

EQUI - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
2. Dados do Contrato
Contratante:
Logradouro:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
RUA ANTONIO JOAQUIM FAGUNDES

Nº:

Bairro: CENTRO
IRACEMÁPOLIS
UF: SP
Contrato: 141/2011
Celebrado em: 09/11/2011
Valor: 108.642,00
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO
Cidade:

3. Dados da Obra/Serviço
Logradouro: RUA ANTONIO JOAQUIM

45.786.159/0001-11
000237

CNPJ:

FAGUNDES

CEP: 13495000

Nº:
Bairro:

IRACEMÁPOLIS
13/02/2012 Previsão de término: 13/08/2012
Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS

UF: SP

Cidade:

000237

CENTRO
CEP:

13495000

CNPJ:

45.786.159/0001-11

Data de início:

4. Atividade Técnica

Quantidade:

1 - CONSULTORIA
PLANEJAMENTO, SANEAMENTO, SANEAMENTO

1056.00

Unidade:

h

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
5. Observações

ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO ABORDANDO ÁGUA, ESGOTO, LIMPEZA URBANA E DRENAGEM
URBANA..............................................................................................
6. Declarações

7. Entidade de Classe

9. Informações

ASS. ENG. ARQ. AGRON. PASSOS
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
_______________________, _____ de ____________________ de _______

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do
comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.crea-mg.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

VALOR DA OBRA: R$ R$108.642,00. ÁREA DE ATUAÇÃO: CIVIL,

JOSE ALBERTO RIBEIRO CARVALHO

RNP: 1403730679

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
CNPJ: 45.786.159/0001-11
Valor da ART: 499,50

Registrada em:27/02/2012

www.crea-mg.org.br | 0800.0312732
Valor Pago: 499,50
Nosso Número:

0000000000464841

