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APRESENTAÇÃO 

Este relatório é o primeiro produto referente ao Contrato nº 020/2013 do processo E-

07/000.491/2012, celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE-SEA e o 

Consórcio ENCIBRA S.A. Estudos e Projetos de Engenharia e a PARALELA I Consultoria 

em Engenharia Ltda e tem por objetivo apresentar o Plano de Trabalho que faz parte dos 

serviços para “ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A CONSECUÇÃO DO 

PLANO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO COM BASE MUNICIPALIZADA DE 

MUNICÍPIOS INSERIDOS NA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO PIABANHA”, 

O Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB tem como objetivo primordial 

atender às diretrizes nacionais para o saneamento básico, estabelecidas na Lei Federal nº 

11.445/2007.  De acordo com o art. 19 desta Lei, o Plano de Saneamento Básico abrangerá, 

no mínimo, os seguintes aspectos: 

I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando 

sistemas de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e 

apontando as causas das deficiências detectadas; 

II - 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; 

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.  
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Diante do exposto, a iniciativa de elaboração do Plano de Saneamento Básico se 

insere no propósito dos Governos Municipais de Areal, Carmo, São José do Vale do Rio 

Preto, Sapucaia, Sumidouro e Teresópolis, apoiado pelo Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, por meio da Secretaria do Ambiente - SEA, CEIVAP, AGEVAP, INEA e Comitê 

Piabanha, em buscar continuadamente o acesso universalizado ao saneamento básico a 

todos os munícipes, pautado na Lei Federal nº 11.445/2007, regulamentada pelo Decreto n. 

7.217, de 21 de junho de 2010. 



                 
 

 

 

Documento nº 1324-C-00-GER-PN-001 Revisão 0 - dezembro/2013 Folha 4  

 

ÍNDICE 

1 INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 6 

1.1 Objetivo ............................................................................................................... 6 

2 ESCOPO DOS SERVIÇOS ........................................................................................... 7 

3 METODOLOGIA  PARA  DESENVOLVIMENTO DAS ETAPAS  DE SERVIÇO ............. 9 

3.1 ETAPA 1 : Planejamento- PLA ........................................................................... 9 

3.2 ETAPA 2 : Caracterização Municipal - CAR ..................................................... 13 

3.3 ETAPA 3 - Diagnóstico Da Situação Dos Serviços De Saneamento Básico - 
DSS .................................................................................................................. 15 

3.4 ETAPA 4 - Prognósticos e Proposições dos Serviços de Abastecimento de 
Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana e para o SIG - PRA .......... 19 

3.5 ETAPA 5 - Banco De Dados De Saneamento-  BDS ....................................... 25 

3.6 ETAPA 6 - Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB ........................... 25 

3.7 ETAPA 7- Elaboração Do Relatório Regional De Saneamento Básico- RRS ... 27 

4 PRECEDÊNCIA E FLUXOGRAMA  DE ATIVIDADES ........................................ ........ 29 

5 DEFINIÇÃO DAS EQUIPES ........................................................................................ 32 

5.1 Equipe Técnica – Consórcio Encibra / Paralela I .............................................. 32 

5.2 Grupo de Acompanhamento (GA) .................................................................... 33 

5.3 Grupo Técnico Municipal (GTM) ....................................................................... 33 

6 CRONOGRAMA  FÍSICO ............................................................................................. 38 

7 AGENDA  DE REUNIÕES ............................................................................................ 39 

7.1 Areal ................................................................................................................. 39 

7.2 Carmo ............................................................................................................... 39 

7.3 São José do Vale do Rio Preto ......................................................................... 40 

7.4 Sapucaia ........................................................................................................... 40 

7.5 Sumidouro ........................................................................................................ 41 

7.6 Teresópolis ....................................................................................................... 41 



                 
 

 

 

Documento nº 1324-C-00-GER-PN-001 Revisão 0 - dezembro/2013 Folha 5  

 

8 ANEXOS ..................................................................................................................... 42 

8.1 Material Apresentado na Oficina ....................................................................... 42 

8.2 Questionário para Caracterização Municipal .................................................... 56 

8.3 Documentos de Nomeação dos Grupos de Acompanhamento do Municípios . 67 



                 
 

 

 

Documento nº 1324-C-00-GER-PN-001 Revisão 0 - dezembro/2013 Folha 6  

 

11  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO    

No setor de Saneamento Básico, a falta de análises integradas e planejamento 

resultam em ações pouco efetivas e fragmentadas causando desperdícios nos recursos 

humanos e, principalmente, financeiros.  A ineficiência nas ações de saneamento afeta o 

meio ambiente e a saúde da população.  

Os Planos de Saneamento Básico têm como foco principal fornecer aos municípios 

instrumentos e mecanismos que permitam a implantação de ações articuladas e eficientes 

que garantam a universalização do acesso aos serviços de saneamento de qualidade.  

Desta forma, atende às exigências estabelecidas na Lei de Diretrizes Nacionais de 

Saneamento Básico, Lei nº 11.445/2007, beneficiando as populações urbana e rural e 

contribuindo para melhoria na qualidade de vida. 

1.1 OBJETIVO  
O Plano de Trabalho foi desenvolvido com a identificação dos serviços a serem 

realizados e agrupados por tipos de atividades e etapas de execução, sendo estas etapas 

compostas de atividades específicas. Inclui também o inter-relacionamento entre estas 

atividades, além de prazos e períodos de execução de cada uma delas, relacionadas à 

previsão de recursos humanos e materiais necessários para o desenvolvimento dos 

serviços. 

Diante do exposto, o presente Plano de Trabalho tem como objetivo estabelecer 

orientações e definições das atividades para cada etapa de elaboração do PMSB dos 

municípios de Areal, Carmo, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia, Sumidouro e 

Teresópolis. 

A estrutura básica do Plano de Trabalho é constituída de: 

• Planejamento Geral para o desenvolvimento dos trabalhos, sua divisão em 

etapas e atividades e os documentos que comporão os projetos finais; e 

• Cronogramas Físicos para execução dos trabalhos. 
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22  EESSCCOOPPOO  DDOOSS  SSEERRVVIIÇÇOOSS    

 O escopo dos serviços referentes à “Elaboração de Estudos e Projetos para a 

Consecução do Plano Regional de Saneamento Básico com Base Municipalizada de 

Municípios Inseridos na Região Hidrográfica do Piabanha”, estão apresentados a seguir: 

Formular diagnóstico da situação local, com base em sistemas de indicadores 

sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos;  

Definir os objetivos e metas para a universalização do acesso aos serviços de 

saneamento básico, com qualidade, integralidade, segurança, sustentabilidade (ambiental, 

social e econômica), regularidade e continuidade;  

Definir critérios para a priorização dos investimentos, em especial para o atendimento 

à população de baixa renda;  

Fixar metas físicas e financeiras, baseadas no perfil do déficit de saneamento básico 

e nas características locais;  

Definir os programas, projetos, ações e investimentos necessários, assim como a sua 

previsão de inserção no PPA e no orçamento municipal;  

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

monitoramento e avaliação do Plano e as ações para emergências e contingências;  

Estabelecer estratégias e ações para promover a saúde ambiental, salubridade 

ambiental, a qualidade de vida e a educação ambiental nos aspectos relacionados ao 

saneamento básico;  

Estabelecer condições técnicas e institucionais para a garantia da qualidade e 

segurança da água para consumo humano e os instrumentos para a informação sobre a 

qualidade da água à população;  

Estabelecer diretrizes para a busca de alternativas tecnológicas apropriadas, com 

métodos, técnicas e processos simples e de baixo custo, que considerem as peculiaridades 

locais e regionais;  

Orientar a identificação, a aplicação e o incentivo ao desenvolvimento de tecnologias 

adequadas à realidade socioeconômica, ambiental e cultural;  

Definir instrumentos e soluções sustentáveis para a gestão e a prestação dos serviços 

de saneamento básico junto à população de áreas rurais e comunidades tradicionais, onde 

couber;  
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Fixar as diretrizes para a elaboração dos estudos e a consolidação e compatibilização 

dos planos setoriais específicos, relativos aos componentes do Saneamento Básico, 

especialmente abastecimento de água e esgotamento sanitário;  

Estabelecer diretrizes e ações em parceria com os setores de gerenciamento dos 

recursos hídricos, meio ambiente e habitação, para preservação e recuperação do ambiente, 

em particular do ambiente urbano, dos recursos hídricos e do uso e ocupação do solo.  

Garantir o efetivo controle social, com a inserção de mecanismos de participação 

popular e de instrumentos institucionalizados para atuação nas áreas de regulação e 

fiscalização da prestação de serviços.  
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33  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  PPAARRAA  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  DDAASS  EETTAAPPAASS  DDEE  
SSEERRVVIIÇÇOO  

 O Plano de Trabalho apresentado pelo Consórcio ENCIBRA-PARALELA I 

cobre todas as disposições constantes do Edital, em particular as do Termo de Referência, 

procurando caracterizar concretamente os problemas enfocados e as possíveis soluções, a 

forma de se enfrentar esses problemas e os caminhos para encontrar a melhor proposta 

para os sistemas estudados.  Proporcionará, ainda, em termos preliminares, uma discussão 

antecipada do escopo dos trabalhos pretendidos e licitados pela Secretaria de Estado do 

Ambiente - SEA. 

Nestas condições são nomeados os cinco módulos para desenvolvimento do trabalho: 

Etapa 1 – Planejamento - PLA; 

Etapa 2 - Caracterização Municipal - CAR; 

Etapa 3 - Diagnóstico da Situação dos Serviços de Saneamento Básico - DSS; 

Etapa 4 - Prognósticos e Proposições dos Serviços de Abastecimento de Água,  

               Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana e para o SIG - PRA; 

Etapa 5 - Banco de Dados de Saneamento - BDA 

Etapa 6 - Plano Municipal de Saneamento Básico - PMS; e 

Etapa 7 - Relatório Regional de Saneamento - RRS. 

A seguir serão apresentadas estas etapas e suas respectivas atividades: 

3.1 ETAPA  1  :  PLANEJAMENTO -  PLA 

3.1.1 Atividade PLA-01: Mobilização e Preparação da  Equipe Técnica 

 Logo após o recebimento da Ordem de Serviço SEA nº 071/13, no dia 19 de 

novembro de 2013, foi procedida a instalação das dependências físicas, dotadas de 

mobiliário, materiais e equipamentos adequados, dentro das dependências das empresas do 

Consórcio ENCIBRA-PARALELA I, na cidade do Rio de Janeiro, suficientes para 

desenvolver, adequadamente, os serviços de escritório preconizados, além de local para 

acomodar os integrantes do Grupo Técnico Executivo, a serem escolhidos pela SEA.  Neste 

grupo é prevista a participação da AGEVAP e dos municípios que, junto com a SEA, tem a 

missão de desenvolver os procedimentos de supervisão e controle da elaboração do Plano. 
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 Foram mobilizados os componentes da Equipe Técnica, visando dar início aos 

trabalhos, sendo realizada a primeira reunião interna no dia 21 de novembro de 2013, que 

teve a finalidade de nivelamento do conhecimento da legislação pertinente aos serviços de 

saneamento básico, debatendo-se os seguintes temas principais: 

A legislação e seus parâmetros: a segregação das atividades de planejamento, 

regulação, fiscalização e prestação de serviços;  

O conteúdo do PMSB destes municípios: recomendações da legislação, dos Manuais 

existentes e do Termo de Referência da Secretaria de Estado do Ambiente - SEA. 

 Após o nivelamento deste conhecimento, a preparação incluiu ainda uma 

discussão metodológica sobre o desenvolvimento dos trabalhos, com relação a: 

Operacionalização do Diagnóstico dentro do foco considerado TR da SEA; e 

Mecanismos de integração dos diferentes temas: água, esgoto e drenagem urbana. 

3.1.2 Atividade PLA-02:  Reunião Inicial 

 

 Nos dias 21 e 22 de agosto de 2013, antes do recebimento da Ordem de Início, 

foi promovida pela SEA uma reunião contando com a participação de cinco das seis 

prefeituras englobadas neste contrato, da AGEVAP, do CEIVAP, do Ministério Público de 

Teresópolis e Sumidouro, da Agenersa e algumas entidades da sociedade civil de 

Teresópolis. Esta oficina teve por objetivo empossar os participantes e nivelar os 

conhecimentos acerca da elaboração dos Planos de Saneamento Básico, bem como 

promover um primeiro contato entre o consórcio e os municípios.  No Anexo I é apresentado 

o material que foi utilizado para apresentação nesta oficina. 

3.1.3 Atividade PLA-03: Definição de Procedimentos para Coleta de Dados 

 

Definição criteriosa dos dados primários que serão coletados no município, junto aos 

operadores dos serviços de saneamento básico, às Prefeituras dos Municípios envolvidos e 

a outros órgãos da esfera estadual, dos canais de comunicação que serão utilizados e as 

formas de tratamento e sistematização das informações coletadas. 

O procedimento definido para coleta de dados foi o seguinte: 
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• Elaboração de questionário com informações a serem solicitadas (modelo 

Anexo); 

• Contato por telefone com as Prefeituras para esclarecimentos sobre o 

questionário e agendamento de visita aos municípios; 

• Envio do questionário; 

• Visita aos municípios para contato e levantamento dos dados; e 

• A coleta de dados sobre os sistemas de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, de drenagem urbana, assim como o arranjo institucional e situação 

econômico-financeira das prestadoras de serviço tem o seu início nesta etapa 

e a consolidação dos dados obtidos prevista para a Etapa 3.  

Ademais, foram definidos os procedimentos para consulta às bases de dados 

secundários a serem utilizados na elaboração dos Planos de Saneamento, especificamente, 

em termos gerais para caracterização dos municípios e em relação aos componentes do 

saneamento básico, conforme mostrado a seguir: 

Caracterização geral: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Banco de 

dados do Sistema Único de Saúde - Datasus, Sistema de Informações Ambientais - SISAM, 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCR/RJ, Ministério do Trabalho e 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome - TEM, entre outros. 

Componentes do saneamento básico: Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento. Secretaria de Defesa Civil - SEDEC, Portal da Transparência do Governo 

Federal, Atlas da Agência Nacional de Águas - ANA, IBGE, etc. 

3.1.4 Atividade PLA-04: Elaboração e Emissão do Rel atório Final RF 1 - Produto 1
  

O resultado das atividades PLA-01 A PLA-03 está materializado neste Plano 

Detalhado de Trabalho, denominado de Produto 1 emitido a 30 (trinta) dias da emissão da 

Ordem de Serviço e tendo como objetivo principal servir como o documento de orientação 

ao desenvolvimento do Plano Municipal de Saneamento Básico nos Municípios.  
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3.1.5 Atividade PLA-05: Identificação dos principai s atores municipais 

 

 A elaboração do trabalho de participação social partiu de um levantamento do 

perfil social da população, de sua distribuição espacial e do levantamento de informações 

sobre as formas de organização dos diversos grupos  sociais  e  comunitários  (mapeamento  

dos atores municipais).  Nessa ocasião foi elaborada lista de lideranças a serem convidadas 

de forma a assegurar a inclusão de representantes dos segmentos, setores e grupos 

relevantes, com a ajuda das Prefeituras e da própria SEA. 

 A organização do processo participativo irá garantir a diversidade de participação da 

população, prevendo a realização de seminários com sua participação. 

3.1.6 Atividade PLA-06: Formatação de mecanismos de  divulgação e comunicação 

 

 Sugestões de atividades, material de comunicação, meios de comunicação 

(níveis de cobertura e frequência desejáveis, períodos de picos de freqüência), material de 

apoio, ações junto à imprensa, mobilização de formadores de opinião, lideranças políticas e 

sociais, inclusive com apoio das Secretarias de Comunicações e/ou Sociais das Prefeituras 

envolvidas nestes eventos. 

 São diversos os canais que podem ser utilizados e em vários níveis. Incluem as 

consultas públicas, conferências junto a comitês, conselhos e grupos de trabalho formados 

durante a elaboração do Plano. Este processo se coaduna com a Lei nº 11.445/2007, art. 19, 

§ 5º, onde se estabelece que 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. 

3.1.7 Atividade PLA-07: Definição dos canais para d isponibilização de informações e 
de recebimento de críticas e sugestões 

 

 Nesta atividade foram estabelecidos canais para divulgação da elaboração do 

PMSB e para recebimento de críticas e sugestões de toda comunidade, garantindo-se a 

avaliação e resposta a todas as propostas apresentadas. 
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3.1.8 Atividade PLA-08: Concepção dos eventos espec íficos para a participação 
popular 

 

 O formato detalhado de cada consulta junto à população, bem como o material 

de apoio a ser utilizado, foi proposto nesta atividade e submetido à análise e aprovação do 

Grupo de Acompanhamento da SEA.  

3.1.9 Atividade PLA-09: Elaboração e emissão do Rel atório Final RF 2 - Produto 2 

 

 O resultado das atividades PLA-05 a PLA-08 será materializado no Plano de 

Mobilização Social, denominados Relatório Final RF 2, sendo emitido a 30 (trinta) dias da 

emissão da Ordem de Serviço e tendo como objetivo principal servir como o documento de 

orientação ao desenvolvimento do Plano Municipal de Saneamento Básico nos Municípios, 

de acordo com os referenciais e condicionantes até então reunidos e fomentar a participação 

plural e representativa dos segmentos sociais interessados em partilhar um projeto de futuro 

coletivo. 

3.2 ETAPA  2  :  CARACTERIZAÇÃO MUNICIPAL -  CAR 
 

Vale ressaltar que a partir deste módulo, os produtos serão gerados para cada um 

dos seis municípios objeto do contrato: Areal, Carmo, Sapucaia, São José do Vale do Rio 

Preto, Sumidouro e Teresópolis. 

3.2.1 Atividade CAR-01: Coleta de dados e informaçõ es gerais 

 

 A coleta de dados e informações gerais integrantes aborda os - componentes 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana - para posterior análise 

das condições físicas, operacionais gerenciais e administrativas desses serviços. Esta 

atividade conta ainda com as seguintes tarefas: 
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Caracterização geral do município através do levantamento das características 

físicas, demográfica, político-administrativas, socioeconômicas, culturais, análise de 

indicadores epidemiológicos de agravos à saúde cuja incidência pode ser determinada por 

deficiência nos sistemas de manejo de águas pluviais, uso e ocupação do solo e 

ordenamento territorial, além de outras informações relevantes para o desenvolvimento dos 

serviços.  

Preparação das instruções para a realização dos levantamentos de campo, que inclui 

a elaboração de descritivo preliminar com dados sistematizados obtidos previamente, roteiro 

de diagnóstico, disponibilização de instrumental de campo e comunicação para 

agendamento das visitas. 

3.2.2 Atividade CAR -02: Coleta de Dados Específico s 

 

De posse dos dados e informações, das instruções específicas e dos procedimentos 

de levantamento de dados, as diversas tarefas dessa atividade serão desenvolvidas na 

seguinte sequencia: 

Conhecimento territorial do município: i) mapeamento da ocupação urbana da Sede, 

identificação das áreas de expansão e de restrição; ii) identificação das áreas de ocupação 

subnormal, áreas de risco e de preservação ambiental; iii) conhecimento dos núcleos 

urbanos isolados (se houver) e mapeamento de suas características principais; iv) coleta de 

dados socioeconômicos, dados epidemiológicos e de infraestrutura de saúde; v) condições 

climáticas; vi) existência de indústrias; 

Conhecimento institucional do município: i) identificação da legislação municipal afeta 

aos serviços de saneamento básico; ii) identificação dos órgãos da estrutura com potencial 

de ação institucional diante do PMSB, planejamento e regulação; iii) caracterização da 

dinâmica social; 

Conhecimento dos corpos hídricos, suas características e respectivos planos de 

bacia; 

Após o desenvolvimento das atividades anteriores, será gerada uma planilha com 

Banco de Dados, coletados e que servirão para cadastro geral das informações das 

instalações físicas relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistema de 

esgotamento sanitário e sistema de drenagem, incluindo os dados levantados.  
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3.2.3 Atividade CAR -03: Elaboração e Emissão de Re latório Final RF 3 - Produto 3 

 

 O resultado das atividades CAR-01 a CAR-03 será materializado no Relatório 

Final RF 3 referente ao Produto 3 - Caracterização do Município, Indicadores e Estudo 

Populacional, a ser emitido a 60 (sessenta) dias da emissão da Ordem de Serviço. 

3.3 ETAPA  3  -  DIAGNÓSTICO DA S ITUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
SANEAMENTO B ÁSICO -  DSS 

3.3.1 Atividade DSS-01: Análise e integração dos da dos e informações sobre a 
prestação dos serviços 

 

Imediatamente após a conclusão da Etapa 02, será realizado o tratamento, verificação e 

consistência de todas as informações coletadas, de forma individual e posteriormente 

agrupada. Estas técnicas objetivam o desenvolvimento de uma análise crítica das condições 

de operação de cada unidade, identificando os problemas existentes, suas causas e 

aspectos críticos. 

3.3.2 Atividade DSS-02: Análise Institucional, Lega l, Orçamentária e Financeira dos 
Serviços de Saneamento Básico  

 

 Nessa atividade será avaliada a situação institucional e econômico-financeira 

da prestação dos serviços de saneamento básico destes municípios objeto, incluindo, no 

mínimo: 

Levantamento dos planos de investimento e programas existentes ou em elaboração 

relativos aos serviços de saneamento básico; 

Histórico da gestão dos serviços no município e levantamento dos instrumentos 

contratuais;  

Identificação e caracterização do órgão, das autarquias ou departamentos ligados aos 

serviços de saneamento, ou empresas concessionárias; 

Organograma dos prestadores de serviço; 

Identificação de recursos para a administração e gerenciamento dos serviços - 

recursos materiais e tecnológicos, quadro de pessoal e indicadores básicos de desempenho; 
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Levantamento da legislação federal, estadual e municipal aplicável; 

Identificação das finanças relativas aos prestadores e custos dos serviços. 

Identificação das finanças relativas ao nível governamental, bem como sua 

capacidade de investir nos serviços de saneamento; 

Levantamento dos instrumentos de controle social relacionados às áreas correlatas 

ao saneamento básico, tais como desenvolvimento urbano e meio ambiente. 

3.3.3 Atividade DSS-03: Situação dos serviços de ab astecimento de água potável 

 

 Nessa atividade serão realizadas, no mínimo, a seguinte avaliação dos 

serviços de abastecimento de água dos municípios objeto desta licitação: 

Caracterização dos sistemas públicos urbanos incluindo o distrito sede e núcleos 

integrados ou isolados, em termos de índice de atendimento, número de ligações e 

economias atendidas (por categoria de uso), vazões produzidas, tratadas e distribuídas, 

abrangência do sistema com identificação das áreas não atendidas, micro e macromedição 

de água;. 

Caracterização do manancial para captação de água bruta; 

Descrição das unidades operacionais, em termos de captação, recalque e adução de 

água bruta, tratamento, reservação, recalque e adução de água tratada e distribuição, por 

setor de abastecimento. 

Identificação dos problemas operacionais existentes, em termos qualidade de água, 

de demandas reprimidas, disponibilidade e nível das informações cadastrais, intermitência 

de abastecimento, pontos de estrangulamento, estado de conservação das tubulações e das 

estruturas, equipamentos eletromecânicos, reclamações dos usuários, ineficiências 

operacionais e de manutenção etc. 

3.3.4 Atividade DSS-04: Situação dos serviços de es gotamento sanitário 

 

 Nessa atividade serão realizadas, no mínimo, a seguinte avaliação dos 

serviços de esgotamento sanitário dos municípios: 
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Caracterização dos sistemas públicos urbanos incluindo o distrito sede e núcleos 

integrados ou isolados, em termos de índice de atendimento, número de ligações e 

economias atendidas (por categoria de uso), vazões coletadas, transportadas, tratadas e 

lançadas nos corpos receptores, medições de esgotos realizadas etc. 

Caracterização do corpo receptor dos efluentes; 

Descrição dos sistemas físicos existentes, em termos redes, coletores-tronco, por 

bacias e sub-bacias de esgotamento, interceptores, emissários, elevatórias intermediárias e 

finais, tratamentos e respectivos corpos receptores. 

Identificação dos problemas operacionais, em termos de áreas não cobertas, 

disponibilidade e nível das informações cadastrais, estado de conservação, equipamentos 

eletromecânicos, ineficiências operacionais e de manutenção, nível de poluição dos corpos 

de água receptores etc. 

3.3.5 Atividade DSS-05: Situação dos Serviços de Ma nejo de Águas Pluviais e 
Drenagem Urbana 

 

 Nessa atividade serão realizadas, no mínimo, a seguinte avaliação dos 

serviços de manejo de águas pluviais e drenagem urbana nesses municípios: 

Caracterização do serviço em termos de índice de cobertura populacional e espacial, 

setorização administrativa e operacional, abrangência dos sistemas de micro e de 

macrodrenagem. 

Descrição dos sistemas físicos existentes, em termos de estruturas de coleta de 

águas pluviais (guias, sarjetas, bocas-de-lobo, etc.), rede de galerias, elevatórias, canais 

abertos e fechados das sub-bacias municipais e bacias intermunicipais (macrodrenagem), 

pontos de lançamento etc. 

Identificação das deficiências no sistema de drenagem, a partir de estudos 

hidrológicos. 

Verificação da separação entre os sistemas de drenagem e de esgotamento sanitário. 

Estudo das características morfológicas e determinação de índices físicos 

(hidrografia, pluviometria, topografia, etc.) para as bacias e sub-bacias. 
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Identificação dos problemas operacionais, em termos de áreas de risco de enchentes, 

inundações, escorregamentos, disponibilidade e nível de informações cadastrais, estado de 

conservação das unidades de coleta, das tubulações, estruturas dos canais, equipamentos 

eletromecânicos das elevatórias, ineficiências operacionais e de manutenção, etc. 

Planos de emergência e de contingência para as situações de enxurradas, enchentes 

e alagamentos; 

Descrição da estrutura de defesa civil de cada município; 

Estudos, planos, projetos e programas afins vigentes e andamento da execução das 

correspondentes obras e implementação das medidas estruturantes. 

3.3.6 Atividade DSS-06: Elaboração e emissão de Rel atório Parcial RP 4.1 - Produto 
4 

 O resultado das atividades DSS-01 a DSS-05 realizadas dentro do período de 

90 (noventa) dias, será materializado no Relatório Parcial RP4.1 referente a uma parte do 

Produto 4. 

3.3.7 Atividade DSS-07: Elaboração e emissão de Rel atório Parcial  RP 4.2 - Produto 
4 

 O resultado das atividades realizadas será materializado no Relatório Parcial - 

RP 4.2, referente a uma parcela do Produto 4 - Diagnóstico Técnico e Operacional dos 

Sistemas de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário, a ser emitido a 120 

(cento e vinte) dias da emissão da Ordem de Serviço.  

3.3.8 Atividade DSS-08: Seminário Local para a Cons olidação do Diagnóstico 

 

Uma ampla divulgação em cada município deverá ser precedida do Seminário 

visando a ampla participação da população no Plano de Saneamento Básico.  

3.3.9 Atividade DSS-09: Elaboração e emissão de Rel atório Final RF 4 - Produto 4 

 

 O Produto 4 Diagnóstico da Situação dos Serviços de Saneamento Básico será 

consolidado através do Relatório Final - RF 4, considerando das atividades DSS-01 a DSS-

10 e será emitido a 210 (duzentos e dez) dias da emissão da Ordem de Serviço.  



                 
 

 

 

Documento nº 1324-C-00-GER-PN-001 Revisão 0 - dezembro/2013 Folha 19  

 

3.3.10  Atividade DSS-10: Alimentação do Banco de D ados com Informações 
Levantadas 

 

 Durante a execução das atividades, as informações levantadas irão alimentar o 

Banco de Dados de Saneamento, relativo a Etapa 5 do Plano de Trabalho. 

3.4 ETAPA  4  -  PROGNÓSTICOS E PROPOSIÇÕES DOS SERVIÇOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA ,  ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM 
URBANA E PARA O SIG  -  PRA 

3.4.1 Atividade PRA -01:   Estudo Populacional 

3.4.1.1 Subatividade PRA -01/1: Projeção demográfic a 

O cálculo da demanda futura tem na projeção populacional seu elemento vital. A 

população projetada será então distribuída espacialmente na área urbana definida (ocupada 

atualmente e de expansão identificada). Em termos atuais (Ano Base), a avaliação da 

população e do número de domicílios atuais dos Municípios, deverá ter como principal 

elemento balizador os resultados do CENSO 2010 do IBGE. Ademais, será também 

levantada a projeção de crescimento da população rural.  

No caso de municípios que tenham acréscimo de população durante o verão, será 

calculada também a população flutuante para subsidiar o cálculo das demandas. 

3.4.1.2 Subatividade PRA -01/2: Distribuição territ orial da população 

Para subsidiar o cálculo das demandas para esses Municípios serão empreendidos 

estudos urbanísticos e físico-ambientais, com vistas à caracterização e à quantificação da 

distribuição espacial da população, tanto atual como futura, até o horizonte de 20 anos. 

Dentro do procedimento metodológico proposto, serão adotadas como unidades territoriais 

de análise para fins de distribuição populacional, as Zonas Homogêneas (ZH).  Essas 

unidades representam compartimentos territoriais que observam características de 

homogeneidade quanto aos principais indicadores de ocupação territorial: tipos de uso do 

solo predominante; intensidade e densidade de ocupação; padrão e estágios de 

urbanização, entre outros.  
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3.4.2 Atividade PRA-02: Elaboração de cenários para  as demandas futuras 

 

Serão estabelecidos cenários alternativos que envolvem hipóteses de metas de 

atendimento dos serviços, de impacto sazonal sobre a demanda e ainda hipóteses de 

redução de perdas e redução de consumo de água. Para a drenagem urbana as hipóteses 

se dão sobre o processo de urbanização e os volumes de contribuição. As demandas dos 

distintos cenários serão consideradas na formulação das alternativas das ações conforme a 

Atividade adiante. 

As projeções das demandas, por serviço, serão estimadas para o horizonte de 20 

anos, considerando a definição de metas: 

Imediatas ou emergenciais: até 1 ano; 

De curto prazo, até 5 anos. 

De médio prazo, entre 5 e 10 anos. 

De longo prazo, entre 10 e 20 anos. 

3.4.3 Atividade PRA-03: Formulação de alternativas 

  

 As alternativas a serem avaliadas deverão contemplar empreendimentos e 

ações localizados, medidas estruturais e estruturantes, para cada um dos serviços em 

questão (abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial), considerando 

possibilidades de soluções integradas e regionais, dirigidas à salubridade ambiental global 

do município e da região. 

 Na formulação das alternativas serão considerados os seguintes aspectos: 

Estudo das alternativas de modelos institucionais para a organização dos serviços 

levando em consideração a prestação direta, indireta ou gestão associada dos serviços. 

Execução de obras diversas, tanto as que já estão previstas como novas soluções a 

serem definidas. 

Racionalização e otimização dos serviços; 

Identificação de instrumentos econômicos disponíveis, tais como medidas fiscais, 

incentivos financeiros, transferência de recursos a fundo perdido etc. 

Medidas para melhoria e consolidação de interfaces interinstitucionais. 



                 
 

 

 

Documento nº 1324-C-00-GER-PN-001 Revisão 0 - dezembro/2013 Folha 21  

 

Medidas de ações dirigidas à melhoria das condições gerenciais e administrativas dos 

operadores dos serviços. 

Propor investimentos necessários à sustentabilidade econômico- financeira da 

prestação dos serviços. 

Adequações da estrutura orçamentária municipal existente de forma a corresponder 

com a realidade da prestação de serviços. 

Mecanismos de participação e controle social na gestão dos serviços. 

 Nessa atividade, caberá ao Consórcio ENCIBRA-PARALELA I verificar se as 

soluções para os problemas apontados e hierarquizados, quando da realização das 

atividades da Etapa 3, estão contempladas pelas alternativas formuladas. 

3.4.4 Atividade PRA-04: Seleção Preliminar de Alter nativas 

 

 Uma vez definido o rol de alternativas recomendadas, será elaborada uma 

seleção preliminar das opções avaliadas, mediante a análise de sua viabilidade técnica, 

econômico-financeira e ambiental. 

 A análise de viabilidade técnica das alternativas dar-se-á mediante a avaliação 

de seu potencial para atender aos objetivos de universalização pretendidos para o 

município, a partir de sua compatibilidade com a tecnologia disponível e com as condições 

práticas vigentes para sua execução. 

 O estudo de viabilidade econômico-financeira das alternativas será feita com 

base no cotejo entre o investimento necessário e o impacto da proposta na estrutura tarifária 

do município ao longo do tempo.  Neste sentido, deverão ser considerados no âmbito das 

análises não apenas o comparativo entre receitas e despesas de investimento, operação e 

manutenção, e a recuperação dos investimentos, como também a capacidade de 

pagamento dos usuários, com destaque à população de baixa renda. 
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 Quanto à viabilidade ambiental das alternativas, ela será analisada à luz de 

fatores tais como: restrições ambientais para uso e ocupação do solo, incluindo a presença 

de Unidades de Conservação do tipo de proteção integral; necessidade de licenciamento 

ambiental e dificuldades decorrentes; imposições da legislação ambiental e de recursos 

hídricos, etc. Assim, por exemplo, uma obra prevista para captação de água em determinado 

curso de água cujo custo de implantação e operação for adequado e que atenda às 

demandas projetadas, mas que dependa de outorga que já se sabe “a priori” que muito 

dificilmente será concedida, não será uma alternativa ambientalmente viável. 

 A partir da análise e comparação das alternativas, serão confirmadas como 

opções a fazerem parte do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

3.4.5 Atividade PRA-05: Seleção Final das Alternati vas e Definição das Proposições 
para o Sistema de Abastecimento de Água, Esgotament o Sanitário e Drenagem 
Urbana 

 

 Essa atividade constituirá uma síntese das atividades anteriores, apresentando 

proposições de melhorias, modernização e ampliação dos Sistemas de Abastecimento de 

Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana existentes, que posteriormente comporão 

o planejamento necessário ao cumprimento das metas progressivas definidas para 

universalização dos serviços de saneamento básico no âmbito municipal. Haverá a 

hierarquização de intervenções, devendo estar compatíveis com a disponibilidade de 

recursos e com os planos governamentais prevendo a identificação de possíveis fontes de 

captação de recursos. 

 As proposições definidas serão ilustradas em mapas de cada um dos 

municípios, facilitando a sua visualização e as interferências previstas no território municipal. 

3.4.6 Atividade PRA-06: Proposições para o Sistema de Informações Geográficas – 
SIG 

 Nesta atividade deverão ser elaboradas as proposições para a implantação de 

um Sistema de Informações Geográficas – SIG, para os municípios de Areal, Carmo, São 

José do Vale do Rio Preto, Sapucaia, Sumidouro e Teresópolis, a partir do banco de dados 

elaborados no decorrer dos trabalhos, assim como das bases cartográficas a serem 

elaboradas no Plano de Saneamento Básico destes Municípios. 
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3.4.7  Atividade PRA-07: Formulação de mecanismos d e articulação 
interinstitucional 

 

 Deverão ser indicadas medidas que forneçam suporte político e gerencial para 

a sustentabilidade da prestação dos serviços, sendo encontradas tanto na esfera do 

aperfeiçoamento da gestão, em todas as suas dimensões, quanto na esfera da melhoria 

cotidiana e rotineira da infraestrutura física. Tais medidas, de acordo com o Plano Nacional 

de Saneamento Básico – PLANSAB são denominadas de estruturantes. Estas medidas 

também trarão propostas de soluções para superar obstáculos, tais como superposição de 

atribuições e competências, dificuldades para criação de consórcios de municípios, 

ineficiências dos prestadores de serviços, etc. 

 Além disso, deverão ser previstas diretrizes para a institucionalização de 

normas relativas ao planejamento, regulação e fiscalização dos serviços de saneamento 

básico, bem como recomendações sobre a necessidade de implantação de mecanismos de 

controle social sobre a política de saneamento. 

3.4.8 Atividade PRA-08: Programas, projetos e ações  

 

 Este deve ser o instrumento de ligação entre as demandas de serviços, as 

ações existentes na administração municipal e o PMSB. Os projetos e estudos existentes 

deverão ser identificados, compilados e avaliados, segundo a sua pertinência e aderência 

aos objetivos e princípios do PMSB, já na etapa de Diagnóstico. Deverá ser constituído de 

no mínimo, o seguinte conteúdo: 

Definição dos programas, projetos e ações com estimativas de custos, baseadas nos 

resultados dos estudos "Prognósticos e Alternativas" que dêem solução de continuidade e 

consequência às ações formuladas. 

Estabelecimento de objetivos e metas de longo alcance, de médio e curto prazo, de 

modo a projetar estados progressivos de melhoria de acesso e qualidade da prestação dos 

serviços de saneamento básico. 

Hierarquização e priorização dos programas, projetos e ações e seus respectivos 

investimentos, compatibilizados com o orçamento e as metas estabelecidas. 
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Formulação de mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da 

eficácia, eficiência e efetividade das ações programadas e para a prestação de assistência 

técnica e gerencial em saneamento básico ao município, pelos órgãos regionais (se 

existirem) e entidades estaduais e federais. 

3.4.9 Atividade PRA-09: Elaboração de ações para em ergências e contingências 

 

Esta atividade deverá prever as ações para lidar com eventuais emergências ou 

contingências que possam interromper a prestação de serviços. Entende-se como 

emergencial o acontecimento perigoso, que leva a uma situação crítica, incidental ou 

urgente. A contingência, por sua vez, é aquilo que pode ou não suceder, a incerteza, a 

eventualidade. 

A existência de ações para lidar com possíveis situações de emergência ou 

contingência que venham a surgir diminui consideravelmente o tempo de resposta às crises, 

garantindo mais segurança à população. Deverá ser elaborada lista das possíveis situações 

e, traçada para cada uma delas, as ações que devem ser postas em prática e a rede de 

apoio que se deve acionar. 

3.4.10  Atividade PRA-10: Elaboração e emissão de R elatório Parcial  RP 5.1 - Produto 
5 

 

O resultado das atividades realizadas dentro do período de 150 (cento e cinquenta) 

dias, será materializado no Relatório Parcial RP 5.1 referente a uma parte do Produto 5.  

3.4.11  Atividade PRA-11: Elaboração e emissão de R elatório Parcial RF 5.2 - Produto 
5 

 

 As atividades realizadas no período de 180 (cento e oitenta) serão 

apresentadas no Relatório Parcial RP 5.2 referente a uma parte do produto 5 - Proposições 

para os Sistemas Existentes de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem 

Urbana e Sistemas de Informações Geográficas. 
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3.4.12 Atividade PRA-12: Seminário Local para Conso lidação das Proposições 

 

Uma ampla divulgação na sociedade deverá ser precedida do Seminário visando à 

ampla participação da população, bem como das outras áreas de interesse no Plano de 

Saneamento Básico objetivando a consolidação das proposições.  

3.4.13 Atividade PRA-13: Elaboração e emissão de Re latório RF 5 - Produto 5 

 

 Este relatório (RF 5) apresentará a consolidação das atividades do Módulo 3 

relativas as proposições do sistema de saneamento referente ao  Produto 5: Proposições de 

Arranjos Institucionais, Jurídicos e Econômicos- Financeiros- Sistemas de Abastecimento de 

Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem Pluvial Urbana e SIG, com inclusão dos resultados 

das considerações observadas na Audiência Pública realizada (PRA-17). Este será emitido 

no prazo de 210 (duzentos e dez) dias da emissão da OS. 

3.5 ETAPA  5  -  B ANCO DE DADOS DE SANEAMENTO -   BDS 

3.5.1 Atividade BDS-01: Emissão da versão final do Banco de Dados 

 

 Nesta atividade serão consolidadas as versões finais dos Bancos de Dados 

que foram alimentados ao longo do desenvolvimento do contrato. Este produto será 

entregue 240 dias após emissão da OS.  

3.6 ETAPA  6  -  PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO B ÁSICO -  PMSB 

3.6.1 Atividade PMS-01: Elaboração de minuta do Pla no Municipal de Saneamento 
Básico 

 A partir dos documentos aprovados, será elaborada a minuta do Plano 

Municipal de Saneamento Básico, apresentando: os princípios e diretrizes, os objetivos, o 

diagnóstico, as proposições, o plano de metas, os programas, projetos e ações, os 

instrumentos de avaliação e monitoramento, as ações de emergências e contingências, a 

estratégia de divulgação do plano e demais mecanismos complementares. 
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 A minuta do Plano Municipal de Saneamento Básico (RP10) será emitida aos 

210 (duzentos e dez) dias da emissão da Ordem de Serviço. 

3.6.2 Atividade PMS-02: Consulta e Audiência Públic a 

 

 Essa atividade cumpre o atendimento ao preceito da Lei n. 11.455/2007, como 

uma das possibilidades de controle social. Após a análise pelo Grupo de Acompanhamento 

da SEA, do relatório parcial do Produto 5, a minuta do Plano Municipal, será apresentada em 

Consulta e Audiência Pública 

 A Consulta Pública será feita através da disponibilização da versão preliminar 

do PMSB, por um prazo de cerca de 20 dias, em blog especifico e nas páginas da SEA e 

das Prefeituras, para que a população possa ter conhecimento do material e ofertar 

contribuições e críticas. Será disponibilizada também versão impressa para aqueles que não 

tenham acesso ao meio digital a ser entregue para cada Prefeitura.  

Depois de terminado o prazo a Consulta Pública haverá intervalo de 10 dias para a 

Audiência Pública sobre a versão preliminar do PMSB. 

3.6.3 Atividade PMS-03: Incorporação do resultado d a Consulta e Audiência Pública 
e Consolidação do Plano de Saneamento Básico 

 

 Após a realização da Consulta e Audiência Pública, as contribuições serão 

incorporadas aos estudos realizados, sendo realizada a consolidação do material produzido. 

3.6.4 Atividade PMS-04: Elaboração e emissão da ver são final do Plano de 
Saneamento Básico 

 

 Nesta atividade serão realizadas as versões finais dos Planos de Saneamentos 

Municipais de Areal, Carmo, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia, Sumidouro e 

Teresópolis, cujo formato deverá estar adequado às exigências da lei 11.445/2007 e para 

tanto seu escopo terá: 

Diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema 

de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos, apontando as 

causas das deficiências detectadas; 
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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; 

Programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos  as metas, de modo 

compatível com os respectivos planos plurianuais,  indicando  possíveis  fontes  de 

financiamento; 

Ações para emergências e contingências; 

Mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática da eficiência e eficácia das 

ações programadas. 

 A emissão do Produto 8- Relatório Final Consolidado à Secretaria de Estado do 

Ambiente - SEA, se dará a 240 (duzentos e quarenta) dias da emissão da Ordem de 

Serviço. 

3.7 ETAPA  7-  ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO REGIONAL DE SANEAMENTO 
B ÁSICO -  RRS 

 

3.7.1 Atividade RRS-01: Elaboração e emissão do Rel atório Regional  

 

 Nesta atividade será apresentada a consolidação dos dados relativos às 

questões regionais que servirão para subsidiar a SEA na execução do Plano Estadual de 

Saneamento. 

O Relatório Regional deverá ser desenvolvido em estreita consonância com os 

PMSB, respeitando as características e a individualidade dos Municípios, e criando 

condições para interpretar todas as condicionantes de domínio extramunicipal que possam 

interferir em propostas estritamente municipais dos PMSB. Deverá ainda, compatibilizar as 

diretrizes e metas definidas nos PMSB, observando também os planos de bacia de recursos 

hídricos e de desenvolvimento regional, entre outros.  
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Desta forma, o estudo regional objetiva integrar as ações de saneamento básico no 

âmbito dos municípios, compatibilizando o planejamento entre os diversos PMSB e os 

planos das demais áreas correlatas, notadamente os de recursos hídricos, podendo permitir 

também que se estabeleça a prestação regionalizada dos serviços, nos termos dos artigos 

14 e 17 da Lei no 11.445/2007. 

No Estudo Regional serão sintetizadas todas as informações apresentadas nos PMSB 

sobre os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem de águas 

pluviais, bem como a síntese dos investimentos necessários à universalização do acesso a 

esses serviços. Ademais, o Estudo Regional deverá identificar os indicadores relevantes da 

evolução e perspectivas de desenvolvimento da região, destacando eventuais restrições e 

principais desafios à ampliação dos sistemas e serviços de saneamento básico. 
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44  PPRREECCEEDDÊÊNNCCIIAA  EE  FFLLUUXXOOGGRRAAMMAA  DDEE  AATTIIVVIIDDAADDEESS  

 De forma absolutamente coerente com a descrição metodológica desenvolvida, 

é apresentado, a seguir, o “Fluxograma das Fases do Trabalho”, onde constam as inter-

relações das atividades que compõem as mesmas, bem como a indicação dos relatórios 

técnicos a serem encaminhados à Secretaria de Estado do Ambiente – SEA. O primeiro 

Fluxograma apresenta as atividades que são específicas de cada município, já o segundo 

estão as atividades de cada etapa determinada de acordo com o Termo de Referencia deste 

contrato. 
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55  DDEEFFIINNIIÇÇÃÃOO  DDAASS  EEQQUUIIPPEESS  

5.1 EQUIPE TÉCNICA –  CONSÓRCIO ENCIBRA /  PARALELA I 
 

Para elaboração do plano Municipal de Saneamento Básico, o Consórcio Encibra/ 

Paralela I contará com sua equipe técnica multidisciplinar, e a participação dos profissionais 

poderá ser total ou parcial de acordo com a sua especialidade. A seguir apresenta-se a 

equipe que fará parte da elaboração das etapas do PMSB. 

 

Nome Formação Etapa Responsável 

Sandra Lacouth Motta 
Engenheiro Civil Sanitarista  Mestre 

em Engenharia Civil/ Recursos 
Hídricos 

Coordenação Técnica/ 
Todas as ETAPAS 

Fátima Cristina Ferreira 
Engenheira Civil                                     

Especialista em Engenharia Sanitária 
e Ambiental 

ETAPA III 
ETAPA IV 

Werner Bess D’Alcantara 
Engenheiro Civil Sanitarista Mestre 
em Controle da Poluição Urbana e 

Industrial 

ETAPA III 
ETAPA IV 

Paulo Borba Leite de 
Moraes 

Economista, Mestre em 
Administração 

ETAPA IV 

Fábio Augusto Rigo de 
Souza 

Advogado Especialista em direito do 
Setor Energético e Direito 

Administrativo 
ETAPA IV 

Cassiana Moreira Torres 
Socióloga, Mestre em Planejamento 

Urbano Regional 
ETAPA I 

ETAPA VI 

José de Ribamar Jorge 
Nogueira da Cruz 

 
Engenheiro Civil Coordenação do Consórcio 

Todas as ETAPAS 

Mario Carvalho de 
Olveira Engenheiro Civil Especialista 

Cristiane Nunes Martins 
dos Santos 

Engenheiro Civil com MBA em 
Planejamento e Gestão de Serviços 

Especialista 

Bárbara da Silva 
Rodrigues 

Arquiteta Urbanista Especialista 

Willian Bernardo Coelho  Engenheiro Ambiental Especialista 
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5.2 GRUPO DE ACOMPANHAMENTO (GA)    
 

5.2.1 SEA 

Nome Órgãos Telefone E-Mail 

Victor Zveibil SEA (21) 2334-5737 victorz.ambiente@gmail.com 

Claúdia Nakamura SEA (21) 2334-5737 nakamura.ambiente@gmail.com 

 

5.2.2 AGEVAP 

Nome Órgãos Telefone E-Mail 

Erika Melo Brandão Assis AGEVAP (24) 2237-9913 cbhpiabanha@agevap.or.br 

 

5.3 GRUPO TÉCNICO MUNICIPAL (GTM) 

5.3.1 Areal 

Até o fechamento deste Plano de Trabalho a Prefeitura Municipal de Areal ainda não 

havia emitido a Portaria formalizando quanto aos responsáveis pelo acompanhamento do 

Plano Municipal de Saneamento Básico. Portanto seguem os contatos dos representantes 

que compareceram a primeira reunião celebrada pelo Consórcio Encibra – Pararela I 

 

Nome Órgãos Telefone  E-Mail 

Marco Antonio Oliveira 
Ribeiro 

Sec. Meio 
Ambiente 

(24) 2257-3919 
(24) 9242-4777 

 

Roberto Zimbrão Sec. Obras (24)9972-6422/ 
9964-6711 

 

Roseane Lima Sec. Saúde (24) 8849-1466  

José Tardelli SAAESA (24) 9963-7272  
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5.3.2 Carmo 

Até o fechamento deste plano de trabalho a Prefeitura Municipal de Carmo ainda não 

havia emitido a Portaria formalizando quanto aos responsáveis pelo acompanhamento do 

Plano Municipal de Saneamento Básico. A secretaria de Meio Ambiente enviou a SEA, por 

email conforme Anexo III, os nomes dos membros que irão compor a Comissão.  

Nome Órgãos Telefone  E-Mail 

Leila Moreira Silva Secr. do Meio 
Ambiente 

(22) 2537-0599  

Pedro Elísio C. Alves Sec. De Obras e 
Serv. Públicos 

(22) 2537-0105 pedro.elisio@hotmail.com 

Elaine Dutra Filho Núcleo de 
Projetos  

 

José Maria M. Reguini Sec. de Saúde - 
V. Sanitária 

(22) 2537-2509 
 

5.3.3 São José do Vale do Rio Preto 

A Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto através da Portaria nº 340 

de 24 de Setembro de 2013, que se encontra em Anexo III, designou os seguintes membros 

para o Grupo Técnico. 

Nome Órgãos Telefone    E-Mail 

Alexandre de Souza Santos Sec. Meio 
Ambiente 

(24) 2224-1098 
(24) 9222-6781 

a23_santos@yahoo.com.br 

Valério Lagreca Casamasso Sec. 
Planejamento 

 valeriolagreca@gmail.com 

Carlos de Oliveira Limongi Sec. 
Planejamento 

(24) 99248-9359 carloslimongi@oi.com.br 

Maria da Penha Barbosa Sec. Saúde - 
V. Sanitária 

(24) 99220-5808 mpenhab2010@hotmail.com 

Marta Couto Reis Sec. Saúde- 
V.Sanitária 

(24) 98803-2161 marta-
morenacouto@hotmail.com 

André Galdino  Sec. Meio 
Ambiente 

(24) 2224-1098 andredinno@yahoo.com.br 

Evandro Rento Sec. de 
Defesa Civil 
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5.3.4 Sapucaia 
 

Até o fechamento deste plano de trabalho a Prefeitura Municipal de Sapucaia ainda 

não havia emitido a Portaria formalizando quanto aos responsáveis pelo acompanhamento 

do Plano Municipal de Saneamento Básico. Portanto, seguem os contatos dos 

representantes que compareceram a primeira reunião celebrada pelo Consórcio Encibra – 

Pararela I 

 

Nome Órgãos Telefone    E-Mail 

Marco Antônio 
Teixeira Francisco 

Sec. Meio 
Ambiente 

(24) 2271-
1089/ (24) 
9224-2730 

comrecsapucaia@gmail.com 

Jorge Luiz Gonçalves 
da Silva 

Assessor 
Meio 
Ambiente 

(24) 9234-
8102 

 

meioambiente@sapucaia.rj.gov.br 

Fernando Santiago Sec. Obras (24) 9257-
8453 

obras@sapucaia.rj.gov.br 

Maria José Pereira 
Sec. 
Comunicaçã
o 

(24) 2271-
1911 

comunicação@sapucaia.rj.gov.br 

Antonio Claret Sec. de 
Saúde 

(24) 2271-
1708  

Albert dos Reis Santos  Vigilância 
Sanitária 

(24) 2271-
1167 albertrsvet@hotmail.com 

Magda W. J. 
Dallozzanon SMASH 

(24) 2271-
1077 Secsmashcc7@yahoo.com.br 

Luis Paulo da Silva 
Pinto SMASH 

(24) 2271-
1077 

Luispaulo.coordenacao@gmail.co
m 

Letícia Borges Pinto CRAS Pião 
(21) 3641-
7928 leticiaborgespinto@yahoo.com.br 

Rafael Lopes da Rocha  SMASH 
(24) 99246-
8588 rafaellopessmash@gmail.com 
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Nome Órgãos Telefone    E-Mail 

Alcilea F. Costa Curtez SMASH 
(24) 9269-
1323 alcileacurtez@hotmail.com 

Jonatan Ricardo Xavier SMASH (24) 2272-
2028 

crasjonatan@hotmail.com 

5.3.5 Sumidouro 

 

A Prefeitura Municipal de Sumidouro através da Portaria nº 084 de 22 de fevereiro de 

2013, que se encontra em Anexo III, designou os seguintes membros para o Grupo Técnico. 

 

Nome Órgãos Telefone    E-Mail 

Victor Gonçalves 
Corquinha SMAMA 

(22)2531-1494 
(22) 9212-
8150 

smamasumidouro@gmail.co
m 

César Tadeu M.Machado Administ. (22)2531-1494  
Janaina Dutra Silva Secr. de 

Saúde 
(22)2531-1494 

 

5.3.6 Teresópolis 

 

Até o fechamento deste plano de trabalho a Prefeitura Municipal de Teresópolis ainda 

não havia emitido o Decreto formalizando quanto aos responsáveis pelo acompanhamento 

do Plano Municipal de Saneamento Básico. Foi informado pelo Sub-Secretário do Meio 

Ambiente, que a comissão será composta pelos seguintes membros: 

Nome Órgãos Telefone    E-Mail 

André de Mello Sec. Meio 
Ambiente 

(21) 2742-
3352  

Leandro Coutinho Sec. Meio 
Ambiente 

(21) 2742-
3352 (21) 
98855-6205 

professorleandro@uol.com.br 

Maria Cláudia P. Vilhena 
Sec. de 
Planejament
o 

(21) 98838-
0537 mc_vilhena@hotmail.com 
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José Fernando Q. 
Bergamini 

Sec. de Serv. 
Públicos 

(21) 99623-
1003 

pmt.obras@gmail.com 

Luiz Barbosa S.  Neto Sec. de 
Agricultura 

(21) 2644-
6110 

luizbsn@bol.com.br 

Miguel Angelo Filho Sec. de 
Saúde 

(21) 99186-
4968 

miguelangelofi@yahoo.com.b
r 

Eduardo Niebus Sec. Meio 
Ambiente 

(21) 98865-
8277 

ssmmatere@gmail.com 

Carlos Alcides Telles Sec. de 
Educação 

(21) 
995525310 

carlosliborio@@gmail.com 
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66  CCRROONNOOGGRRAAMMAA  FFÍÍSSIICCOO  

 
 

 

 

 

Mês

Início: 19/11/2013 24/11 29/11 4/12 9/12 14/12 19/12 24/12 29/12 3/1 8/1 13/1 18/1 23/1 28/1 2/2 7/2 12/2 17/2 22/2 27/2 4/3 9/3 14/3 19/3 24/3 29/3 3/4 8/4 13/4 18/4 23/4 28/4 3/5 8/5 13/5 18/5 23/5 28/5 2/6 7/6 12/6 17/6 22/6 27/6 2/7 7/7 12/7 17/7 22/7 27/7

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

180

30

Relatório Preliminar

Relatório Final

4.3 Relatório Final Relatório Final 30

6

Nov/13 Dezembro/13

Relatório Preliminar 30

120

120

Relatório Final

7

4.1

4.2

5

3.2

3.3

4

90

6.1

Produto 7 e 8 - Versão Preliminar do PMSB 

2

3

Relatório Preliminar

FASEETAPA

Produto 1 e 2 - Plano de Trabalho e Projeto de 
Comunicação e Mobilização Social (P1+P2)

30

60

Relatório Preliminar 30

90Relatório Final

ITEM

Relatório Preliminar 1

1

Produto 3 - Caracterização do Município (P3)

Produto 9 - Relatório Regional

Produto 5 - Proposições de Arranjos 
Institucionais, Jurídicos e Econômicos- 

Financeiro. Sistemas Agua, Esgoto e Drenagem  

Relatório Preliminar 1

Relatório Preliminar 2

Produto 6 - Banco de Dados - SIG

3.1

Versão Final do Plano

Relatório Preliminar

Produto 4 - Diagnóstico dosServiços de  Água 
Esgoto e Drenagem

Duração

Relatório Preliminar 2

Relatório Final

Março/14 Abril/14 Maio/14 Junho/14

Relatório Final

Julho

150

30

30

Janeiro/14 Fevereiro/14
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77  AAGGEENNDDAA  DDEE  RREEUUNNIIÕÕEESS  

 
Como os municípios referentes ao contrato se localizam próximos, as atividades da 

agenda de reuniões foram planejadas em grupos de dias, para que seja possível percorrer 

os seis municípios. 

7.1 AREAL  
 

ATIVIDADES 
DATAS 

PROGRAMADAS  

Reunião Inicial 21 e 22/08/2013 

Visitas Técnicas 10/12/2013 

Seminário para consolidação do Diagnóstico 27 à 31/01/2014 

Seminário para consolidação das Proposições 24 à 28/03/2014 

Audiência Pública 07 à 11/07/2014 

7.2 CARMO  
 

ATIVIDADES DATAS 

PROGRAMADAS 

Reunião Inicial 21/08 e 22/08 

Visitas Técnicas 06/12/2013 

Seminário para consolidação do Diagnóstico 27/01 à 31/01/2014 

Seminário para consolidação das Proposições 24/03 à 28/03/2014 

Audiência Pública 07/07 à 11/07/2014 
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7.3 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 
 

ATIVIDADES 

DATAS 

PROGRAMADAS 

Reunião Inicial 21/08 e 22/08 

Visitas Técnicas 10/12/2013 

Seminário para consolidação do Diagnóstico 27/01 à 31/01/2014 

Seminário para consolidação das Proposições 24/03 à 28/03/2014 

Audiência Pública 07/07 à 11/07/2014 

 

7.4 SAPUCAIA  
 

ATIVIDADES 
DATAS 

PROGRAMADAS 

Reunião Inicial 21/08 e 22/08/2013 

Visitas Técnicas 16/12/2013 

Seminário para consolidação do Diagnóstico 27/01 à 31/01/2014 

Seminário para consolidação das Proposições 24/03 à 28/03/2014 

Audiência Pública 07/07 à 11/07/2014 
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7.5 SUMIDOURO 
 

ATIVIDADES 
DATAS 

PROGRAMADAS 

Reunião Inicial 21/08 e 22/08 

Visitas Técnicas 06/12/2013 

Seminário para consolidação do Diagnóstico 27/01 à 31/01/2014 

Seminário para consolidação das Proposições 24/03 à 28/03/2014 

Audiência Pública 07/07 à 11/07/2014 

 

7.6 TERESÓPOLIS  
 

ATIVIDADES 

DATAS 

PROGRAMADAS 

Reunião Inicial 21/08 e 22/08 

Visitas Técnicas 09/12/2013 

Seminário para consolidação do Diagnóstico 27/01 à 31/01/2014 

Seminário para consolidação das Proposições 24/03 à 28/03/2014 

Audiência Pública 07/07 à 11/07/2014 
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88  AANNEEXXOOSS  

8.1 MATERIAL APRESENTADO NA OFICINA  
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8.2 QUESTIONÁRIO PARA CARACTERIZAÇÃO MUNICIPAL  
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À Prefeitura Municipal de xxxx 
a/c Senhor Secretário Municipal xxxxx 
Ref.: Plano Municipal de Saneamento 
 
 
Prezado Senhor Secretário,  
 
 
Vimos, por meio deste, solicitar a V.S., com o objetivo de dar início aos trabalhos de Elaboração do 
Plano Municipal de Saneamento, informações e documentação básica para subsidiar o processo de 
caracterização do município. Por este motivo encaminhamos, em anexo, a lista de documentos e 
informações básicas a serem fornecidas por esta Secretaria para que a caracterização e elaboração do 
diagnóstico do município no que diz respeito ao abastecimento de água, ao sistema de esgotamento 
sanitário, sistema de drenagem e a coleta e destinação final dos resíduos sólidos urbanos, aponte as 
reais necessidades, fazendo com que as proposições e objetivos do Plano Municipal de Saneamento 
sejam eficazes e adequadas às realidades locais. 
 
Solicitamos, ainda, que nos seja repassada a maior quantidade de informações disponíveis já na visita 
inicial para que possam ser trabalhadas.  Em caso de dificuldades em obter as informações solicitadas, 
as que estiverem disponíveis deverão ser fornecidas e as demais poderão ser avaliadas durante as 
demais visitas que serão realizadas pelo Consórcio. 
 
Lembramos que não é necessário aguardar a obtenção de todos os documentos e informações 
solicitadas para nos enviar, solicitamos que sejam encaminhadas à medida que forem sendo obtidas 
para que a caracterização do município possa começar a ocorrer. 
 
Sem mais, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, estando 
certos de sua valiosa colaboração para que possamos trabalhar juntos neste importante passo no 
planejamento ambiental do município. 
 
Atenciosamente,  
 

Sandra Lacouth Motta 
Coordenadora  

Consórcio ENCIBRA-PARALELA I 
Contato: (21) 2240-1642/ sandramotta@paralela1.com.br  

 
   
 

 
 
 

Contatos:  
Wilian Coelho  
(21) 2240-1642  
engenharia@paralela1.com.br            

 
Cristiane Martins dos Santos  
(21) 3553-3842               
encibrario.cristiane@gmail.com  



                 
 

 

 

Documento nº 1324-C-00-GER-PN-001 Revisão 0 - dezembro/2013 Folha 58  

 

Documentos Gerais 
 

1) Bases cartográficas existentes (plantas digitais ou não); 

2) Levantamentos aerofotogramétricos cadastrais; 

3) Plano Diretor do Município (previsão de ocupação do solo); 

4) Normas e regulamentos para licenciamento de obras e reparos em vias públicas; 

5) Cadastro de áreas de risco geológico; 

6) Órgãos responsáveis por Planejamento, Projeto, Obras e conservação, Fiscalização; 

7) Entidade Responsável pela prestação dos serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento 
Sanitário e Drenagem Urbana; 

8) Contrato de Concessão ou outro instrumento que conceda os serviços de saneamento ao atual 
prestador dos serviços; 

9) Leis Municipais referentes à política de Saneamento, Código Ambiental, Código Sanitário, 
Código de Obras; 

10)  Indicadores de saúde, inclusive das doenças vinculadas às condições de saneamento básico; 

11)  Política tarifária dos serviços de saneamento básico; 

12)  Termo de Cooperação Técnica com o Instituto Estadual do Ambiente - INEA para realização 
de licenciamento ambiental no município; 

13)  Outorgas existentes; 

14)  Programas e Projetos implantados e a serem implantados no município. 
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Mobilização Social 
 

1) Indicação dos líderes locais (nome, telefone e e-mail); 

2) Locais para eventos (Teatros, Centros Culturais, etc..) com estrutura de   multimídia (data 
show, tela de projeção, microfones)  

3) Contato da Secretaria de Comunicação para divulgação do Plano e participação das 
atividades que serão realizadas no município,  

4) Site da Prefeitura para divulgação do Plano. 

5) Contato da Secretaria do Desenvolvimento Social 



                 
 

 

 

Documento nº 1324-C-00-GER-PN-001 Revisão 0 - dezembro/2013 Folha 60  

 

  
Abastecimento de Água 

 

1) Plano diretor de Abastecimento de água e estudos e projetos existentes para a área; 

2) Cobertura de atendimento por rede de abastecimento; 

3) Configuração do sistema do abastecimento de água existente (captações, estações de 
tratamento, adutoras de água bruta e tratada, estações de bombeamento, reservatórios, redes de 
distribuição e número de ligações), com capacidade das unidades; 

4) Cadastro das unidades. No caso das redes de distribuição, caso não exista cadastro, 
identificação das áreas atendidas em mapas e informar extensão de rede; 

5) Localização dos mananciais e dos pontos de captação,  

6) Cadastro das captações, estações de tratamento e estações elevatórias. Caso não existam 
cadastros, informar localização, capacidade, descrição das unidades e área de abrangência.  
Autorização para visita, mediante agendamento;   

7) Cadastro dos Reservatórios existentes, com localização, capacidade, e área de influência de 
cada reservatório.  Autorização para visita, mediante agendamento;   

8) Esquemático do sistema de abastecimento de água; 

9) Quais as soluções alternativas de abastecimento de água adotadas?  E em que  

localidades? 

10) Existe macromedição? Qual o percentual de micromedição (ligações com hidrômetros); 

11) Como funciona o sistema de distribuição de água no município (intermitências, vazamentos, 
etc...); 

12) Tipos de intervenções realizadas nas adutoras e redes distribuidoras de água e frequencia; 

13) Quais são as metas estabelecidas pela CONCESSIONÁRIA para ampliação da cobertura dos 
serviços de água; 

14) Fornecer Histograma de consumo e faturamento de água por tipo de usuário e faixa de 
consumo; 

15) Volume total de água produzida; 

16) Volume total de água consumida;  

17) Consumo per capita e de consumidores especiais; 

18) Regime tarifário e evolução da tarifa nos últimos cinco anos; 

19) Tarifa média por tipo de usuário e faixa de consumo; 

20)  Número de ligações de água medida e não medidas; 
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21)  Perda física de água;  

22)  Índice de inadimplência;  

23)  Dívida dos clientes em função das categorias;  

24)  Volume de água por classes; 

25)  Receitas indiretas de água; 

26)  Receita total de água;  

27)  Arrecadação e demonstração dos resultados econômicos e financeiros da  

 prestação dos serviços; 

28)  Despesas e receitas operacionais 

29)  Organograma do prestador de Serviços com informação do número de    

 funcionários por cargo; 

30)  Infraestrutura das instalações; 

31)  Dados físicos e financeiros dos investimentos e custeio realizado no período de  

 vigência do contrato; 
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Esgotamento Sanitário 
 

1) Plano diretor de Esgotamento Sanitário e estudos e projetos existentes para a área; 

2) Cobertura de atendimento por rede coletora e tratamento; 

3) Configuração do sistema de esgotamento sanitário existente (número de ligações, redes 
coletoras, coletores troncos, estações elevatórias, e estações de tratamento) com quantidades e 
capacidades das unidades; 

4) Cadastro das redes existentes.  Caso não existam cadastros das redes, informar quais as áreas 
que são atendidas por rede coletora e qual a extensão instalada;  

5) Informar se nos locais atendidos existem áreas onde as redes de esgotamento estejam 
conectadas às redes de águas pluviais e informar em que áreas isso acontece. Neste caso, 
informar qual a extensão de rede separadora e qual a extensão de sistema unitário (esgoto junto 
com águas pluviais);  

6) Cadastro das estações elevatórias e estações de tratamento.  Caso não existam cadastros, 
informar localização, capacidade, descrição das unidades e área de abrangência.  Autorização 
para visita, mediante agendamento;   

7) Quais as soluções alternativas de esgotamento adotadas? 

8) Identificação das áreas que não tem atendimento por redes separadoras  e das áreas onde os 
esgotos coletados não recebem tratamento; 

9) Problemas com o esgotamento sanitário como por exemplo: obstrução de rede, retorno do 
esgoto para moradia e mau cheiro e incidência destes casos; 

10)  Quantificação das Intervenções realizadas na rede de esgoto com indicação dos custos 
apurados no período; 

11)  Tipos de serviço de esgotamento sanitário sujeitos à cobrança; 

12)  Estrutura Tarifária; 

13)  Volume total de esgotamento coletado mensalmente; 

14)  Volume total de esgoto tratado mensalmente; 

15)  Distribuição dos volumes coletados e tratados por tipo de usuário e faixa de consumo; 

16)  Tarifa média por tipo de usuário e faixa de consumo; 

17)   Número de ligações de esgoto; 

18)  Receita total; 

19)  Indice de inadimplência; 

20)  Tratamento de grandes clientes e se existem grandes clientes que tenham seus    próprios 
recursos em água e estejam ligados à rede de esgoto. Em caso afirmativo, informar qual a base 
para o faturamento de esgoto nessas situações; 

21)  Organograma do prestador de Serviços com informação do número de funcionários por cargo 
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22)  Infraestrutura das instalações; 

23)  Dados físicos e financeiros dos investimentos e custeio realizado no período de vigência do 
contrato; 

24)  Despesas e receitas operacionais. 
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Drenagem Pluvial 

 

1) Corpos Receptores Existentes; 

2) Dados Fisiográficos da bacia; 

3) Cadastro de obras realizadas e projetos existentes; 

4) Cadastros de Faixas Non-Aedificandi e Faixas Marginais de Proteção; 

5) Plano diretor de drenagem (Previsão de ocupação do solo) 

6) Dados sobre disponibilidade hídrica (Usos e Demandas); 

7) Regulamentação do zoneamento dos municípios; 

8) Dados históricos de enchentes - Sistema de Alerta; 

9) Estudos hidrológicos; 

10) Instalações existentes de redes pluviais (microdrenagem) e infraestrutura de macrodrenagem 
(canais, galerias, etc); 

11) Cadastro das redes existentes. Caso não existam cadastros das redes, informar quais as áreas 
que são atendidas por rede de drenagem e qual a extensão instalada;  

12) Caso exista, identificação das áreas onde existe lançamento de esgoto na rede de drenagem; 

13) Legislação de uso do solo e impactos no sistema de drenagem; 

14) Regiões como maior vulnerabilidade devido à falta de infraestrutura; 

15) Soluções adotadas para rede de drenagem; 

16) Qual a origem das receitas operacionais; 

17) Despesas e receitas operacionais;  

18) Organograma do prestador de Serviços com informação do número de funcionários por cargo; 

19) Sistema de planejamento e gestão das operações e manutenção dos sistemas. 
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Resíduos Sólidos 

 

1) Descrição da situação dos resíduos sólidos gerados, incluindo a origem, o volume e sua 
caracterização (domiciliares, construção civil, industriais e de serviços de saúde). 
Informações sobre a produção per capita de resíduos, inclusive de resíduos de atividades 
especiais.  Verificar se já foram realizados estudos de caracterização destes resíduos.  Se 
sim, obter cópia. 

 
2) Identificação dos geradores sujeitos ao plano de gerenciamento específico nos termos do 

art. 20 ou a sistema de logística reversa na forma do art. 33, da Lei 12.305/2010.  
 

3) Identificação da existência de programas especiais (reciclagem de resíduos da construção 
civil, coleta seletiva, compostagem, cooperativas de catadores e outros) e de Coleta de 
resíduos especiais, caso haja, para pilhas, baterias, lâmpadas, eletroeletrônicos; 
 

4) Identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas 
contaminadas e respectivas medidas saneadoras; 
 

5) Organograma do(s) prestador(es) dos serviços de resíduos. Descrição do corpo funcional 
(números de servidores por cargo) do(s) prestador(es) dos serviços de saneamento básico, 
apresentando as informações separadamente por serviços (coleta, tratamento e disposição 
final de resíduos sólidos) e também para os gestores públicos caso, os serviços sejam 
delegados a terceiros; 
 

6) Proposta de regionalização para a bacia e eventuais instrumentos de pactuação de 
consórcios já firmados; 
 

7) Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento do(s) prestador (es) dos serviços 
de saneamento básico, apresentando as informações separadamente por serviços (coleta, 
tratamento e disposição final de resíduos sólidos); 

 
8) Caso exista, apresentar indicadores operacionais, econômico-financeiros e administrativos 

dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, apresentando as informações, 
separadamente, por serviços (coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos); 
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9) Planos de investimento eventualmente existentes para os serviços, apresentando as 
informações, separadamente, por serviços (coleta, tratamento e disposição final de resíduos 
sólidos); 
 

10) Cópia do(s) instrumento(s) contratual(is) que rege(m) a prestação dos serviços de limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos no município; 
 

11) Legislação existente no âmbito da prestação dos serviços (leis, decretos, portarias); 
 

12) Descrição de programas ou projetos especiais relacionados ao manejo de resíduos sólidos e 
drenagem urbana cujo município participa. 
 

13) Dados operacionais das unidades de tratamento e disposição final (capacidade instalada, 
sistema de pesagem, vida útil, histórico de entrada de resíduos, etc); 
 

14) Identificação de problemas com a limpeza urbana, tais como falta de continuidade da 
coleta, pontos de despejo clandestino, mau cheiro. Enviar relatório de reclamações dos 
últimos 24 meses; 

 
15) Frequência da coleta regular por bairros e distritos; 

 
16) Em relação à existência de catadores, informar, caso exista, 

quantidade em relação a catadores avulsos e/ou organizados em cooperativas; 
 

17)  Informar formas de apoio do poder público aos catadores, tais como programas na área da 
assistência social, etc 
 
 

18) No tocante à coleta seletiva, caso exista, informar: 
- Quantidade de Ponto de Entrega Voluntária - PEVs e Locais de Entrega  
   Voluntária - LEVs ou outra forma deste tipo de coleta; 
- Frequencia e roteirização da coleta; 
- Equipamentos utilizados; 
- Dados de produção geral e por tipologia de material; 
- Existência de compradores de materiais recicláveis no município; 
- Tabela de preços de venda por tipologia (último mês); 
- Renda mensal dos catadores organizados em cooperativas; 
- Tipos de campanha em educação ambiental voltada para a coleta seletiva; 
- Existência de galpões de triagem e se há algum tipo de beneficiamento dos  
  materiais segregados; 
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8.3 DOCUMENTOS DE NOMEAÇÃO DOS GRUPOS DE ACOMPANHAMENTO DO 
MUNICÍPIOS 

 
 



                 
 

 

 

Documento nº 1324-C-00-GER-PN-001 Revisão 0 - dezembro/2013 Folha 68  

 

 
 



                 
 

 

 

Documento nº 1324-C-00-GER-PN-001 Revisão 0 - dezembro/2013 Folha 69  

 

 

 



                 
 

 

 

Documento nº 1324-C-00-GER-PN-001 Revisão 0 - dezembro/2013 Folha 70  

 

 
 
 
 
 


