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NOTA INTRODUTÓRIA 

O presente relatório síntese do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de São 
Francisco de Paula é o resultado da agregação de produtos elaborados sob duas 
contratações distintas firmadas pelo Consórcio Público de Saneamento Básico da Bacia 
Hidrográfica do Rio dos Sinos visando a Elaboração dos Planos Municipais e Regional 
de Saneamento Básico dos Municípios do Consórcio, cada volume resultando em ações 
do Plano para eixos determinados do saneamento básico. 

Os serviços inserem-se no contexto da Lei nº 11.445/07 que estabelece as diretrizes 
nacionais para o saneamento básico e para a Política Federal de Saneamento Básico, 
balizados pelo Decreto nº 7.217/2010 que a regulamenta e pelo Estatuto das Cidades 
(Lei nº 10.257/2001), que define o acesso aos serviços de saneamento básico como um 
dos componentes do direito à cidade. 

Os Termos de Referência que regeram os trabalhos são semelhantes em relação aos 
produtos a serem contidos no Plano, mas que vieram a ser elaborados por diferentes 
equipes de consultores e em períodos distintos, o que motivou a justaposição dos 
resultados na forma de dois volumes. 

O Volume 1 é composto pelos documentos originados sob o contrato nº 06/2012, 
elaborados por Concremat Engenharia e Tecnologia S/A, cujos trabalhos se deram entre 
02 de agosto de 2012 e 31 de janeiro de 2014 e se referem aos eixos de Limpeza Urbana 
e Manejo dos Resíduos Sólidos, Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas, 
Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário. O conteúdo referente aos dois 
últimos eixos (Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário) contidos neste volume 
foram preservados para manter a integridade daqueles estudos, no entanto não possuem 
validação pelo agente financiador Caixa Econômica Federal. A desaprovação originou 
nova contratação que resultou no Volume 2.   

O Volume 2 é composto pelos documentos elaborados por Key Consultoria e 
Treinamento Ltda, sob o contrato nº 07/2016, quando o objeto passou a ser consultoria 
especializada para a Revisão e Complementação dos Planos Municipais e do Plano 
Regional de Saneamento Básico dos Municípios do Consórcio Pró-Sinos. Os trabalhos 
de revisão e complementação tiveram início em 14 de outubro de 2016 e se referem aos 
Eixos do Abastecimento de Água Potável e do Esgotamento Sanitário. 

Desta forma, em função da não coincidência dos prazos do planejamento adotados os 
volumes, na atualização do Plano de Saneamento Básico (revisão) a opção poderá ser 
a de unificá-los e ainda de adequá-los à Lei nº 12.305/10, que estabelece as diretrizes 
relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente documento é objeto do contrato nº 06/2012 firmado entre o Consórcio Público de 
Saneamento Básico da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos e a Concremat Engenharia e 
Tecnologia S/A cujo objeto é a Elaboração dos Planos Municipais e Regional de 
Saneamento Básico dos Municípios do Consórcio Pró-Sinos. 

O trabalho teve início efetivo em 02 de agosto de 2012, conforme Ordem de Serviço nº 
003/2012, sendo o prazo inicial de execução de 547 dias – até 31 de janeiro de 2014. Esse 

prazo foi aditado por mais 210 dias – até 29 de agosto de 2014. 

Dos 26 municípios integrantes do Consórcio Pró-Sinos, 23 municípios elaboraram os seus 
Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) através deste contrato: Araricá, 
Cachoeirinha, Campo Bom, Canela, Caraá, Glorinha, Estância Velha, Esteio, Gramado, 
Igrejinha, Nova Hartz, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Parobé, Portão, Riozinho, Rolante, 
Santo Antônio da Patrulha, São Francisco de Paula, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do 
Sul e Três Coroas. 

O Plano Regional de Saneamento Básico (PRSB) abrange, além desses 23 municípios, os 
demais municípios do Consórcio Pró-Sinos – Canoas, Dois Irmãos e Taquara, cujos planos 
municipais foram elaborados em separado. 

Os serviços inserem-se no contexto da Lei nº 11.445/07 que estabelece as diretrizes 
nacionais para o saneamento básico e para a Política Federal de Saneamento Básico. Os 
serviços também são balizados pelo Decreto nº 7.217/2010, que regulamenta a referida Lei, 
bem como pelo Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257/2001) que define o acesso aos serviços 
de saneamento básico como um dos componentes do direito à cidade. 

Observa-se que durante o desenvolvimento deste PMSB foi aprovado o Decreto nº 8.211 de 
21/03/2014 que altera o Decreto nº 7.217/2010, no que toca ao acesso a recursos 
destinados a serviços de saneamento básico. 

A Política e o Plano, instituídos pela Lei nº 11.445/2007, são os instrumentos centrais da 
gestão dos serviços. Conforme esse dispositivo, o Plano de Saneamento estabelece as 
condições para a prestação dos serviços de saneamento básico, definindo objetivos e metas 
para a universalização, assim como programas, projetos e ações necessários para alcançá-
la. 

Como atribuições indelegáveis do titular dos serviços, a Política e o Plano devem ser 
elaborados com participação social, por meio de mecanismos e procedimentos que 
garantam à sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos 
de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços 
públicos de saneamento básico. 

De acordo com o Termo de Referência, o trabalho foi dividido em seis etapas com seus 
respectivos produtos: 

Etapa 1: Plano de mobilização social. 
Etapa 2: Diagnóstico da situação do saneamento básico e de seus impactos nas 

condições de vida da população.  
Etapa 3: Prognósticos e alternativas para a universalização dos serviços de 

saneamento básico. Objetivos e metas.  
Etapa 4: Concepção dos programas, projetos e ações necessárias. Ações para 

emergências e contingências. 
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Etapa 5: Mecanismos e procedimentos para o monitoramento e avaliação sistemática 
das ações programadas. 

Etapa 6: Relatório final dos planos municipais e regional de saneamento básico. 

Ainda, em atendimento ao Termo de Referência, a etapa do diagnóstico compreende o 
desenvolvimento de 12 subprodutos até a consolidação do Produto 2, como segue: 

Subproduto 2.1: Coleta de dados. 
Subproduto 2.2: Caracterização geral. 
Subproduto 2.3: Situação institucional. 
Subproduto 2.4: Situação econômico-financeira. 
Subproduto 2.5: Situação dos serviços de abastecimento de água potável. 
Subproduto 2.6: Situação dos serviços de esgotamento sanitário. 
Subproduto 2.7: Situação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos. 
Subproduto 2.8: Situação dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais. 
Subproduto 2.9: Situação do desenvolvimento urbano. 
Subproduto 2.10: Situação da habitação. 
Subproduto 2.11: Situação ambiental e dos recursos hídricos. 
Subproduto 2.12: Situação da saúde. 

Este relatório reúne as propostas do PMSB a partir dos elementos discutidos nas etapas 
anteriores. Contempla o resumo das propostas do PMSB para consolidação do Produto 6 
que compõe o Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico, juntamente 
com o Relatório do Diagnóstico (sistematizado). 

Inicialmente são mencionados os objetivos e diretrizes gerais adotadas assim como 
aspectos gerais da metodologia da realização dos trabalhos. Após são apresentadas as 
projeções populacionais realizadas em conjunto com os outros municípios integrantes do 
Consórcio Pró-Sinos. Na sequência são abordados alguns aspectos referentes aos objetivos 
e metas do Plano e sua inserção no contexto geral da Lei do Saneamento (nº 11.445/07). 
Finalmente são apresentadas de forma sucinta as propostas 2014/2035 abrangendo o 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais. Também foi incluído neste documento, uma 
análise preliminar da sustentabilidade econômico-financeira, no sentido de fornecer ao 
município uma ferramenta que permita apontar a necessidade de captação de recursos para 
implementação do Plano ou replanejar ações para buscar o equilíbrio. 
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2 OBJETIVOS E DIRETRIZES GERAIS ADOTADAS 

Os planos de saneamento devem abranger todo o território (urbano e rural) dos municípios e 
contemplar os quatro componentes do saneamento básico, que compreende o conjunto de 

serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: 

• Abastecimento de água: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 
necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as 
ligações prediais e respectivos instrumentos de medição. 

• Esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 
operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos 
sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente. 

• Limpeza urbana e manejo dos 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. 

• Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 
infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de 
transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 
tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. 

De acordo com o art. 19 da Lei nº 11.445/2007, Capítulo IV “Do Planejamento”, a prestação 
de serviços públicos de saneamento básico observará plano, que poderá ser específico para 

cada serviço, o qual 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 necessários 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. 
§ 1º Os planos de saneamento básico serão editados pelos titulares, podendo ser 
elaborados com base em estudos fornecidos pelos prestadores de cada serviço. 
§ 2º A consolidação e compatibilização dos planos específicos de cada serviço serão 
efetuadas pelos respectivos titulares. 
§ 3º Os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com os planos das bacias 
hidrográficas em que estiverem inseridos. 
§ 4º Os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente, em prazo não superior 
a 4 (quatro) anos, anteriormente à elaboração do Plano Plurianual. 
§ 5º 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. 
§ 6º A delegação de serviço de saneamento básico não dispensa o cumprimento pelo 
prestador do respectivo plano de saneamento básico em vigor à época da delegação. 
§ 7º Quando envolverem serviços regionalizados, os planos de saneamento básico devem 
ser editados em conformidade com o estabelecido no art. 14 desta Lei. 
§ 8º Exceto quando regional, o plano de saneamento básico deverá englobar integralmente 
o território do ente da Federação que o elaborou. 
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Ainda no Capítulo IV “Do Planejamento”: 

Parágrafo único. 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. 
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3 METODOLOGIA UTILIZADA NA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

Os serviços foram estruturados em seis etapas com os respectivos produtos. Da etapa 6 
resultam os relatórios dos planos municipais e regional de saneamento básico que 

incorporam o detalhamento dos produtos 1 a 5. 

O cronograma das etapas de desenvolvimento dos serviços teve que ser ajustado em 
decorrência do processo das eleições municipais de 2012 que acarretou mudanças na 
maioria das gestões dos municípios envolvidos. A designação dos interlocutores de cada 
município para acompanhamento da elaboração dos respectivos planos municipais de 
saneamento demandou bastante tempo, pois dependia de adequação das equipes 
administrativas e técnicas promovidas pelos novos gestores. 

Logo após a assinatura do contrato, além de reuniões na Câmara Técnica de Saneamento - 
CTS Pró-Sinos, foram realizadas as Oficinas de Capacitação para os Planos de 
Saneamento – dia 12 de setembro de 2012, em Taquara, para os municípios das Terras 
Médias; dia 18 de setembro de 2012, em Santo Antônio da Patrulha, para os municípios das 
Terras Altas; dia 19 de setembro de 2012, em Novo Hamburgo, para os municípios das 

Terras Baixas. 

Nessas oficinas, além de nivelar os conceitos que envolvem a elaboração de um Plano de 
Saneamento, foram realizadas atividades com os participantes para identificar 
preliminarmente os problemas relacionados com saneamento básico nos municípios. Foi 
abordada também a questão da mobilização social, sendo solicitado aos representantes dos 
municípios que relacionassem entidades e/ou organizações públicas, privadas, 
educacionais, ONGs, veículos de comunicação que pudessem auxiliar na mobilização para 
os planos de saneamento. 

O marco da retomada dos contatos com os interlocutores dos municípios, após o processo 
eleitoral, foi no dia 25 de fevereiro de 2013, em São Leopoldo, na Oficina de Coleta de 
Dados e Diagnóstico, para a qual foram também convidados os participantes da CTS Pró-
Sinos. Na oportunidade, foi apresentada a ficha preliminar de coleta de dados que teve seus 

principais pontos esclarecidos aos participantes pela equipe técnica da Concremat. 

Nas oficinas e reuniões realizadas foi enfatizado pela Concremat e pelo contratante 
Consórcio Pró-Sinos a necessidade de que cada município formalizasse a instituição dos 
seus Comitês de Coordenação e Executivo com a nomeação dos representantes. Essa ação 
deve ser promovida pelos gestores municipais e a sua importância pode ser verificada pelas 
atribuições básicas que estes devem ter na elaboração dos PMSBs, como segue: 

• Comitê de Coordenação: instância consultiva formalmente institucionalizada 
responsável pela coordenação, condução e acompanhamento da elaboração do Plano. 

• Comitê Executivo: instância responsável pela operacionalização do processo de 
elaboração do Plano. 

Com esse objetivo foi disponibilizado no início do trabalho, no Produto 1 “Plano de 
Mobilização Social”: (i) um modelo para a instituição dos referidos comitês; (ii) um formulário 
para indicação dos interlocutores com a equipe da Concremat. 

No caso dos PMSBs e do PRSB, o acompanhamento por parte do Consórcio Pró-Sinos é 
atribuição do seu corpo técnico e da Câmara Técnica Permanente de Saneamento 

(CTS/Pró-Sinos), criada pela Resolução nº 001, de 16 de junho de 2011. 

Considerando o grande número de municípios envolvidos, especialmente para agilidade do 
acesso aos documentos produzidos e às informações disponibilizadas pelos municípios, foi 
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utilizado durante todo o processo de elaboração dos planos um Sistema de Gerenciamento 
de Projetos Via Web – “Autodoc”, por meio do sítio na internet: www.autodoc.com.br/projetos. 

O sistema não exige equipamentos nem programas especiais e os documentos podem ser 
acessados pelos interlocutores cadastrados no sistema em qualquer computador conectado 
à internet.  

Em 02 de abril de 2013, após a atualização do cadastro dos interlocutores no Autodoc, foi 
disponibilizada no sistema, na pasta “Assuntos gerais”, a Ficha de Referência de Coleta de 
Dados. 

Essa ficha foi concebida para servir de ponto de partida para a coleta de dados primários 
(locais), permitindo aos representantes de cada município, inicialmente, avaliarem a 
disponibilidade das informações assim como a necessidade de esclarecimentos na Reunião 
de Trabalho agendada com a equipe técnica da Concremat. Visando à sistematização das 
informações sobre as ações locais de mobilização social e de educação ambiental, esse 
tema também foi tratado nessas reuniões sendo solicitada atenção a esse item na Ficha de 

Referência de Coleta de Dados. 

Durante os meses de abril, maio e junho de 2013 ocorreram as primeiras reuniões de 
trabalho nos municípios sendo que a pauta básica contemplou: 

• Etapas do trabalho, situação atual e próximos passos; 

• Ficha de referência de coleta de dados disponibilizada no Autodoc – esclarecimentos 
sobre os dados necessários e discussão sobre os dados já reunidos pelo município; 

• Complementação e validação de informações do município levantadas pela Concremat; 

• Aspectos críticos em relação ao saneamento básico – questões do município e 
questões da região (interfaces com os outros municípios); 

• Expectativas e prioridades em relação ao saneamento básico do município – política 
municipal; 

• Identificação dos pontos críticos a visitar no município; 

• Ações de mobilização social e educação ambiental no município; 

• A importância da instituição dos Comitês de Coordenação e Executivo para o 
acompanhamento da elaboração dos planos de saneamento. 

No decorrer do trabalho ocorreram muitas reuniões e contatos com os interlocutores dos 
municípios e a equipe técnica da Concremat para tratar de temas específicos. Outro fórum 
importante de discussão dos PMSBs e questões supra-municipais para o PRSB, foram as 
reuniões com os representantes da CTS/Pró-Sinos. As reuniões de planejamento 
estratégico e assembleias de prefeitos do Consórcio Pró-Sinos também sempre tiveram na 
pauta o andamento dos trabalhos. 

Cabe ainda salientar o importante papel dos interlocutores cadastrados no sistema para 
acesso aos documentos disponibilizados pela Concremat, pois tinham como função analisá-
los e/ou repassá-los para análise das áreas competentes no seu município ou das entidades 
representadas, no caso da CTS/Pró-Sinos. 

http://www.autodoc.com.br/projetos
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4 PROJEÇÃO POPULACIONAL 

As projeções populacionais realizadas tiveram como objetivo servir de base para o 
prognóstico. Foi realizada para a população residente (urbana e rural) bem como para os 
domicílios permanentes de 26 municípios e respectivos distritos integrantes do Consórcio 
Pró-Sinos. 

No PMSB foram estabelecidas ações imediatas e de curto, médio e longo prazos, conforme 
apresentado no quadro a seguir. 

PMSB - Prazos das ações 

Ano de referência Prazo Calendário 

1 imediato 2014 

2 2015 

3 curto 2016 

4 2017 

5 2018 

6 2019 

7 médio 2020 

8 2021 

9 2022 

10 2023 

11 2024 

12 2025 

13 2026 

14 2027 

15 longo 2028 

16 2029 

17 2030 

18 2031 

19 2032 

20 2033 

21 2034 

22 2035 

Elaborado por Concremat, 2013. 

Com exceção de São Francisco de Paula, todos os outros municípios pertencem à Região 
Metropolitana de Porto Alegre. 

Dos 26 municípios estudados, apenas cinco possuem distritos: Parobé (3), Rolante (3), 
Santo Antônio da Patrulha (6), São Francisco de Paula (7) e Taquara (7). 

O quadro a seguir resume as populações e domicílios totais do município de São Francisco 
de Paula e para cada um dos seus distritos, de acordo com o Censo IBGE 2010. 



São Francisco de Paula – Propostas do Plano Municipal de Saneamento Básico – Resumo  

9 

População e domicílios - São Francisco de Paula – IBGE 2010 

Município/Distrito 
População Domicílios 

total urbana rural total urbano rural 

São Francisco de Paula 20.537 13.004 7.533 6.723 4.277 2.446 

São Francisco de Paula - sede 15.475 12.062 3.413 5.073 3.944 1.129 

Cazuza Ferreira  1.227 239 988 417 77 340 

Eletra  791 75 716 266 25 241 

Juá  868 25 843 211 11 200 

Lajeado Grande 841 236 605 292 92 200 

Rincão dos Kroeff  481 92 389 178 34 144 

Tainhas 854 275 579 286 94 192 

Fonte: Censo IBGE, 2010 

Na sequência estão as projeções da população e domicílios totais elaboradas pela 

Concremat para o município de São Francisco de Paula e para cada um dos seus distritos 

Quadro 2 - Projeção da população e domicílios – São Francisco de Paula 

São Francisco de Paula - total 

Prazo da ação Ano ref 
Ano 

calend 

População Domicílios 

total urbana rural total urbano rural 

  2010 (IBGE) 20.537 13.004 7.533 6.723 4.277 2.446 

imediato 

1 2014 21.202 13.644 7.559 7.163 4.656 2.507 

2 2015 21.369 13.804 7.565 7.273 4.751 2.522 

curto 6 2019 21.915 14.380 7.535 7.679 5.100 2.579 

médio 14 2027 22.376 15.193 7.184 8.216 5.637 2.579 

longo 22 2035 22.472 15.852 6.621 8.533 6.064 2.469 

 

São Francisco de Paula - sede 

Prazo da ação Ano ref 
Ano 

calend 

População Domicílios 

total urbana rural total urbano rural 

  2010 (IBGE) 15.475 12.062 3.413 5.073 3.944 1.129 

imediato 

1 2014 16.318 12.628 3.691 5.553 4.287 1.266 

2 2015 16.529 12.769 3.760 5.672 4.373 1.300 

curto 6 2019 17.247 13.288 3.958 6.102 4.693 1.409 

médio 14 2027 18.077 14.063 4.014 6.698 5.205 1.493 

longo 22 2035 18.477 14.689 3.788 7.060 5.610 1.451 
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Cazuza Ferreira  

Prazo da ação Ano ref 
Ano 

calend 

População Domicílios 

total urbana rural total urbano rural 

  2010 (IBGE) 1.227 239 988 417 77 340 

imediato 

1 2014 1.185 228 957 416 74 341 

2 2015 1.175 225 950 415 74 341 

curto 6 2019 1.128 228 900 409 77 332 

médio 14 2027 1.015 250 765 382 89 293 

longo 22 2035 911 276 635 352 103 248 

 

Eletra  

Prazo da ação Ano ref Ano calend 
População Domicílios 

total urbana rural total urbano rural 

  2010 (IBGE) 791 75 716 266 25 241 

imediato 

1 2014 771 60 711 261 21 240 

2 2015 766 57 710 260 20 240 

curto 6 2019 742 58 684 256 21 235 

médio 14 2027 678 69 609 241 26 215 

longo 22 2035 614 92 522 224 35 189 

 

Juá  

Prazo da ação Ano ref Ano calend 
População Domicílios 

total urbana rural total urbano rural 

  2010 (IBGE) 868 25 843 211 11 200 

imediato 

1 2014 991 21 969 243 9 234 

2 2015 1.021 20 1.001 251 9 242 

curto 6 2019 1.093 25 1.068 288 11 277 

médio 14 2027 1.143 47 1.096 346 21 325 

longo 22 2035 1.137 80 1.057 388 35 352 
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Lajeado Grande  

Prazo da ação Ano ref Ano calend 
População Domicílios 

total urbana rural total urbano rural 

  2010 (IBGE) 841 236 605 292 92 200 

imediato 

1 2014 771 274 497 275 108 167 

2 2015 754 283 471 271 113 158 

curto 6 2019 694 300 394 254 120 135 

médio 14 2027 595 289 306 223 116 107 

longo 22 2035 533 265 267 202 106 96 

 

Rincão dos Kroeff  

Prazo da ação Ano ref Ano calend 
População Domicílios 

total urbana rural total urbano rural 

  2010 (IBGE) 481 92 389 178 34 144 

imediato 

1 2014 412 129 283 157 50 108 

2 2015 395 138 257 152 53 99 

curto 6 2019 353 153 201 138 60 78 

médio 14 2027 305 151 155 122 60 61 

longo 22 2035 285 142 143 114 57 57 

 

Tainhas 

Prazo da ação Ano ref Ano calend 
População Domicílios 

total urbana rural total urbano rural 

  2010 (IBGE) 854 275 579 286 94 192 

imediato 

1 2014 754 304 450 258 107 151 

2 2015 729 311 417 251 110 141 

curto 6 2019 658 327 330 232 118 114 

médio 14 2027 563 324 239 206 121 85 

longo 22 2035 516 307 208 193 118 76 
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5 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

São Francisco de Paula possui, desde 2013, Convênio de Cooperação com a finalidade de 
definir a forma de atuação associada do Estado do Rio Grande do Sul e do Município, nas 
questões afetas ao saneamento básico, nos termos permitidos pelos artigos 241 da 
Constituição Federal, 82, inciso XXI da Constituição Estadual e 14 e 15 da Lei Orgânica do 
Município. Esse convênio, por intermédio da Secretaria de Estado de Habitação e 
Saneamento, tem a Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) como 

interveniente anuente. Tem como objetivos: 

I – de forma imediata, assegurar a continuidade e a qualidade da prestação dos serviços de 
abastecimento de água no município; e 

II – estabelecer tratativas e adotar ações visando a implementação da Gestão Associada de 
Serviços, em específico, para prestação de serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, atendendo os requisitos legalmente estabelecidos e as prioridades 
definidas pelo município. 

No referido convênio, o Estado, por intermédio da CORSAN, assume a responsabilidade de: 
prestar serviços de abastecimento de água pelo prazo definido no Convênio de Cooperação; 
e fornecer apoio técnico ao município no desenvolvimento dos estudos visando a edição do 
Plano Municipal de Saneamento, nos termos da Lei Federal nº 11.445/2007. 

Assim, o município de São Francisco de Paula já vem adotando procedimentos tendo em 
vista a perspectiva de um Contrato de Programa, sendo este PMSB exigência obrigatória 
além de outras etapas que dele decorrem como a definição da regulação, dos termos do 
contrato e de audiência ou consulta pública. 

 

Plano de metas 

Abastecimento de água – conforme metas do PLANSAB1 para a região sul - % de domicílios 
urbanos e rurais abastecidos por rede de distribuição e por poço ou nascente com 
canalização interna = 100% em 2033. 

Controle de perdas – conforme metas do PLANSAB para a região sul - % de índice de 
perdas na distribuição = 29% em 2033. 

Esgotamento sanitário – cobertura do serviço conforme evolução indicada no quadro a 
seguir. 

  

                                                 

 

1 PLANSAB – Plano Nacional de Saneamento Básico. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Saneamento (Dezembro/ 
2013). 
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Itens/Ano 2014 2015 2018 2035 

PLANSAB SI+SM+SS % 
atendimento 
final do plano 

economias 
atendidas 
final do 
plano 

85,00% 86,00% 88,40% 97,00% 

PLANSAB Tratam 64,33% 67,00% 71,20% 90,00% 

  

SI (1) 29,10% 1518 0,00% 0,00% 2,08% 29,10% 

SM (2) 29,10% 1518 0,00% 0,00% 2,08% 29,10% 

SS (3) 38,80% 2024 0,00% 0,00% 2,77% 38,80% 

Tratam (4) 67,90% 3542 0,00% 0,00% 4,85% 67,90% 

(1) SI – Sistema Individual 
(2) SM – Sistema Misto 
(3) SS – Sistema Separador 
(4) Tratam – Tratamento 

Fonte: CORSAN, 2013. Plano de expansão. 
 

Ações propostas 

A seguir estão elencadas algumas das ações propostas. 

Objetivo Ação 

Planejamento dos serviços Instituir sistema municipal de planejamento 

Controle social dos serviços Instituir mecanismos participativo da 
sociedade nos moldes da Lei 11.445/07 

Cobertura de água Ampliação de sistemas para a 
universalização 

Cobertura de água Instalação de rede e ligações para expansão 
vegetativa 

Cobertura de esgoto Instalação de sistemas para a 
universalização 

Cobertura de esgoto Instalação de rede e ligações para expansão 
vegetativa 

Quantidade ofertada de água  Ampliação de unidades do sistema 

Perda na distribuição Programa corporativo 

Qualidade dos produtos ofertados Rotina operacional de controle de qualidade 

Qualidade do abastecimento Rotina operacional 

Qualidade de atendimento ao usuário Rotina operacional de atendimento 
comercial e de outros serviços 

Otimização operacional Setorização da rede, melhoria do controle 

Reservação setorial Reservação por setor 

Detecção de ligações factíveis Adesão de novas ligações 
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O quadro abaixo indica obras programadas pela CORSAN no município. 

São Francisco de Paula - Relatório de Obras - Programada 

Conta Descrição do Serviço Diâm. Quant. Data 
Término 

Custo 
Previsto (R$) 

Custo 
Final 
(R$) 

925 AMPL. REDE AGUA RUA DO DISTRITO 
INDUSTRIAL - (7-103/09 - RP/DEOB/CEN) 50 600 - 18.600,00 - 

925 AMPL. REDE ÁGUA RUA CURUPAITY (7-
007/13-RP/DEOM/SURNE) 150 1500 - 135.000,00 - 

924 SUBST. REDE ÁGUA RUA CAMPOS DO 
JORDÃO (7-020/13-RP/DEOM/SURNE) 50 114 - 4.560,00 - 

Fonte: DIRETORIA DE EXPANSÃO - em 16/6/2014 
 

Entre as demandas do município, registradas neste PMSB estão: 
 

• Proposta de barragem nas imediações do distrito industrial, área de maior expansão, 

atualmente; 

• Proposta de barragem para distribuição e tratamento de água no distrito de Lageado 

Grande, onde está a maior expansão industrial do município e com possibilidade de 

licenciamento de novos loteamentos em curto prazo. 

• Proposta de estação de tratamento no distrito de Eletra, ou captação de água no 

poço da Faca, onde está a estação de bombeamento de água para Canela e 

Gramado. 
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6 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

No ano de 2007 foi lançada a Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB), através da 
Lei nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, 
servindo de base para o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), que foi 
proposto em 2011 e teve sua versão final aprovada no final de 2013. No ano de 2010 foi 
lançada a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), através da Lei nº 12.305/2010, 
regulamentada pelo Decreto nº 7.404/2010, e que estabelece o conteúdo mínimo para os 

planos de resíduos sólidos. 

O Plano Nacional de Saneamento Básico e o Plano Nacional de Resíduos Sólidos 
estabelecem diretrizes, estratégias e metas para as regiões brasileiras baseadas em um 
diagnóstico da situação atual dos serviços de gestão e manejo de resíduos sólidos no país, 

e também em um prognóstico que utiliza a ferramenta de cenários de planejamento. 

Como os planos nacionais definem metas para as macrorregiões do país, as metas para 
cada divisão administrativa inseridas em uma macrorregião são definidas 
proporcionalmente, a partir de suas populações residentes. E, consequentemente, as que 
devem ser alcançadas pelas microrregiões e municípios. As versões dos planos nacionais 
consideradas para a elaboração deste Plano foram as seguintes: 

• PLANSAB: Plano Nacional de Saneamento Básico. Versão aprovada, de dezembro de 
2013. 

• PLANARES: Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Versão de agosto de 2013. 

Os princípios básicos e prioridades que orientam o cumprimento dos objetivos estabelecidos 

pela PNRS e pelo PLANARES implicam: 

• Proteção da qualidade ambiental e da saúde pública; 

• Fomento e valorização da não geração, da redução, da reutilização, da reciclagem, da 
geração de energia, do tratamento e da disposição ambientalmente correta; 

• Redução do volume e da periculosidade; 

• Geração de benefícios sociais, ambientais e econômicos; 

• Gestão integrada dos resíduos; 

• Estímulo a soluções intermunicipais e regionais para gestão dos resíduos; 

• Estímulo à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologias; 

• Estímulo ao consumo sustentável. 

As diretrizes adotadas pelo plano objetivam melhorar os aspectos do gerenciamento dos 
resíduos sólidos urbanos, controlar e avaliar os serviços e programas relacionados, 
especialmente no que tange à: 

• Educação ambiental; 

• Inclusão de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis secos; 

• Redução da geração de resíduos sólidos urbanos; 

• Qualificação da gestão dos resíduos sólidos urbanos; 

• Logística reversa; 

• Redução dos resíduos sólidos urbanos secos dispostos em aterros sanitários; 
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• Redução de resíduos sólidos urbanos úmidos dispostos em aterros sanitários; 

• Disposição final ambientalmente adequada; 

• Tratamento e recuperação de gases em aterros sanitários. 

Destaca-se que as revisões do PLANARES foram planejadas de forma a coincidir com a 
elaboração do Plano Plurianual da União (PPA), que ocorre a cada quatro anos. Essa 
associação de datas permite o aprimoramento dos programas do PPA incorporando as 
diretrizes, estratégias e metas constantes do PLANARES e das suas revisões. 

No atual quadriênio do PPA (2012-2015), o Governo Federal elaborou um conteúdo especial 
com relação ao saneamento básico e aos resíduos sólidos, conforme apresentado a seguir. 

Programa Temático de Saneamento Básico - PTSB 

O PPA contempla também o Programa Temático de Saneamento Básico – PTSB, elaborado 
com base na Lei n° 11.445/2007 e no Decreto n° 7.217/2010, no qual aparece o tema da 
interface existente entre a política pública de saneamento e a de resíduos sólidos. Esse 

programa impacta diretamente as metas fixadas no PLANARES, no que diz respeito à: 

• Desativação de lixões; 

• Implementação do tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos, 
preferencialmente em soluções intermunicipais; 

• Recuperação ambiental de áreas degradadas por lixões; 

• Cultura da coleta seletiva. 

Programa Temático de Resíduos Sólidos - PTRS 

Durante este quadriênio, o PPA 2012-2015 está em vigência, com especial conteúdo, 
objetivos e iniciativas da União relativas ao setor de resíduos sólidos, consolidado no 
Programa Temático de Resíduos Sólidos – PTRS, que busca enfrentar e superar os 
desafios inerentes ao tema. 

O PTRS foi elaborado com base nos princípios e diretrizes da PNRS, visando ao aumento 
dos índices da reciclagem de resíduos sólidos no Brasil, além de fomentar o 
desenvolvimento institucional, em especial no apoio à elaboração dos estudos de 
regionalização e dos planos estaduais, intermunicipais e municipais de gestão integrada de 
resíduos sólidos, buscando fortalecer a gestão local, essencial para o sucesso da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos. 

Programa de metas 

Para uma melhor organização, as metas preconizadas pelo presente Plano foram divididas 
em quatro programas de metas, adaptados dos grupos de diretrizes e estratégias utilizados 
pelo PLANARES: 

• Inclusão social de catadores; 

• Qualificação da gestão dos resíduos sólidos; 

• Serviços de limpeza, coletas e tratamentos; 

• Disposição final ambientalmente adequada de rejeitos. 

Visto que as ações de educação ambiental não devem ficar atreladas somente aos resíduos 
sólidos, e sim ao plano de saneamento básico como um todo, este tema é tratado em um 
capítulo específico do Plano Municipal de Saneamento Básico. 



São Francisco de Paula – Propostas do Plano Municipal de Saneamento Básico – Resumo  

17 

Os Planos Nacionais de Resíduos Sólidos (PLANARES) e de Saneamento Básico 
(PLANSAB) estabelecem metas com base nas diretrizes e estratégias de suas respectivas 
políticas. O presente Plano Municipal de Resíduos Sólidos adota as metas relativas aos 
resíduos sólidos urbanos estabelecidas nos dois planos, propondo também metas 
adicionais, que deverão auxiliar no atendimento às dos planos nacionais, uma vez que 
atingi-las representa um enorme desafio para a gestão pública. 

As metas estabelecidas no PLANARES para o Brasil e Região Sul, são apresentadas no 
quadro a seguir e as metas do PLANSAB, no quadro apresentado na sequência. 

Metas do PLANARES para os RSU e qualificação da gestão 

 # META UNIDADE REGIÃO 2015 2019 2023 2029 2031 

R
E

S
ÍD

U
O

S
 S

Ó
L

ID
O

S
 U

R
B

A
N

O
S

 

1 
Eliminação total dos lixões 
até 2014. 

% 

Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

2 

Áreas de lixões reabilitadas 
(queima pontual, captação 
de gases para geração de 
energia mediante estudo de 
viabilidade técnica e 
econômica, coleta do 
lixiviado, drenagem pluvial, 
compactação da massa, 
cobertura com solo e 
cobertura vegetal). 

% 

Brasil 5 20 45 65 90 

Sul 10 20 50 75 100 

3 

Redução dos resíduos 
recicláveis secos dispostos 
em aterro, com base na 
caracterização nacional em 
2013. 

% 

Brasil 22 28 34 40 45 

Sul 43 50 53 58 60 

4 

Redução do percentual de 
resíduos úmidos disposto 
em aterros, com base na 
caracterização nacional 
realizada em 2013. 

% 

Brasil 19 28 38 46 53 

Sul 30 40 50 55 60 

5 

Recuperação de gases 

de aterro sanitário – 
Potencial de 300 MW. 

MW 

Brasil 50 100 150 200 250 

Sul - - - - - 

6 
Inclusão e fortalecimento da 
organização de 600.000 
catadores. 

Catadores 

Brasil 
280.00

0 
390.000 440.000 500.000 600.000 

Sul 26.165 36.443 41.115 46.722 56.066 
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 # META UNIDADE REGIÃO 2015 2019 2023 2029 2031 

Q
U

A
L

IF
IC

A
Ç

Ã
O

 D
A

 G
E

S
T

Ã
O

 D
O

S
 R

E
S

ÍD
U

O
S

 

S
Ó

L
ID

O
S

 

1 
Planos estaduais 
elaborados até 2013. 

% 

Brasil      

Sul 100 - - - - 

2 

Municípios com planos 
intermunicipais, 
microrregionais ou 
municipais elaborados 
até 2014. 

% 

Brasil 100 - - - - 

Sul 100 - - - - 

3 
Estudos de 
regionalização em 100% 
dos Estados até 2013. 

% 

Brasil 100 - - - - 

Sul 100 - - - - 

4 

Municípios com 
cobrança por serviços 
de RSU, sem vinculação 
com o IPTU. 

% 

Brasil 35 48 55 68 75 

Sul 48 65 75 85 95 

Metas do PLANSAB para os RSU 

 # META UNIDADE REGIÃO 2015 2020 2030 

R
E

S
ÍD

U
O

S
 S

Ó
L

ID
O

S
 U

R
B

A
N

O
S

 

R1 
Percentual de domicílios urbanos atendidos 

por coleta direta de resíduos sólidos. 
% 

Brasil 94 96 100 

Sul 98 100 100 

R2 

Percentual de domicílios rurais atendidos 

por coleta direta e indireta de resíduos 
sólidos. 

% 

Brasil 39 48 64 

Sul 55 66 85 

R3 
Percentual de municípios com presença de 

lixão/vazadouro de resíduos sólidos. 
% 

Brasil 0 0 0 

Sul 0 0 0 

R4 
% de municípios com coleta seletiva de 

resíduos sólidos domiciliares. 
% 

Brasil 24 30 40 

Sul 43 49 60 

R5 % de municípios que cobram taxa de lixo. % 

Brasil 35 47 72 

Sul 48 61 90 

Nos planos nacionais, a quantificação das metas foi estabelecida para as regiões do país. 
Para os planos municipais foi adotado como critério a proporcionalidade da população do 
município em relação à população total da região Sul, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE, 2010). No presente PMSB, considerou-se a população do 
município em relação à população total da região Sul. Tanto as metas específicas para o 
município quanto as quantificações das mesmas são apresentadas mais adiante, neste item, 
e também no cronograma físico financeiro em ANEXO. 

Considerando o cenário atual da gestão de resíduos sólidos urbanos, para atendimento das 
metas estabelecidas serão necessárias mudanças radicais, que deverão trazer eficiência e 
sustentabilidade aos sistemas de gestão e manejo de resíduos municipais. Estas mudanças 
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estão relacionadas a um aporte significativo de recursos financeiros em instalações, 
equipamentos e pessoal técnico, o que, sem dúvida, irá aumentar o custo atual dos serviços 

hoje prestados pelos municípios. 

Para o alcance das metas estabelecidas, são necessárias ações relacionadas à coleta, 
transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos, cuja implantação 
exige que se busque por alternativas tecnológicas viáveis para implantação nos municípios.  

A seguir são descritos os critérios, a justificativa e as tecnologias selecionadas como 
ferramentas para elaboração das ações para o atendimento das metas estabelecidas neste 
Plano. 

A seleção de alternativas para gerenciamento e gestão dos resíduos sólidos urbanos (RSU) 
foi embasada nas diretrizes e estratégias traçadas em nível nacional, dentro do Plano 
Nacional de Resíduos Sólidos, e observada a seguinte ordem de prioridade para a gestão: 
não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e 
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

Considerando-se a dificuldade técnica e gerencial de municípios de pequeno e médio porte 
e a necessidade de se obter a sustentabilidade financeira necessária à implantação dos 
sistemas de tratamento e destinação final de resíduos, foram adotadas premissas básicas 
para a definição do porte e quantificação de unidades e equipamentos para o presente 

Plano: 

Para definição da geração de resíduos: 

Para estimativa de geração futura de resíduos ao longo do Plano foram utilizadas as 
projeções da geração de resíduos realizada na etapa de prognóstico para São Francisco 

de Paula, indicadas no quadro a seguir. 

Prazo da ação Ano referência Ano calendário 
Geração 
(t/ano) 

Imediato 2 2015 5.070 

Curto 6 2019 5.199 

Médio 
10 2023 5.270 

14 2027 5.309 

Longo 
18 2031 5.330 

22 2035 5.332 

 

Para coleta de resíduos: 

• Definição de serviços que auxiliem o atendimento às metas de redução de resíduos 
secos recicláveis e úmidos a serem destinados a aterros conforme estabelecido no 
PLANARES; 

• Todos os municípios devem contar com coleta seletiva e coleta regular. 

Para resíduos secos recicláveis:  

• Definição de instalações que atendam às metas de redução de resíduos secos 
recicláveis a serem destinados a aterros conforme estabelecido no PLANARES a cada 
quatro (4) anos para a Região Sul; 
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• Todos os municípios devem contar com ao menos um galpão de triagem. 

Para áreas contaminadas: 

A recuperação de áreas contaminadas também deve ser foco de um processo de seleção 
de alternativas, porém, esta seleção depende de um estudo específico prévio com 
mapeamento e diagnóstico destas áreas, fatores essenciais para seleção de alternativa 
tecnológica de recuperação. 

O Plano envolve também a seleção de alternativas tecnológicas para o tratamento de 
orgânicos, o transporte e a destinação final adequada para os resíduos, entre outras. 
Porém, estas são ações regionais, que devem ser implantadas no âmbito do consórcio Pró-
Sinos, e são apresentadas no Plano Regional de Resíduos Sólidos. 

A seguir, são apresentados os detalhamentos dos critérios utilizados e a justificativa para a 
seleção das alternativas tecnológicas que deverão ser implantadas através das ações do 
Plano. 

COLETA DE RESÍDUOS 

A coleta dos resíduos sólidos urbanos e rurais é uma ferramenta para o atendimento das 

metas do PLANSAB. 

Ecopontos 

Para auxiliar o serviço de limpeza e coleta de resíduos sólidos, propõe-se a implantação de 
ecopontos nas áreas urbanas e rurais dos municípios que, dentro do modelo adotado, são 
instrumentos fundamentais para melhoria da gestão e sustentabilidade do gerenciamento 
integrado de RSU. Trata-se de um equipamento público de baixo custo, disperso dentro 
área urbana e distritos rurais, com resultados expressivos no apoio à coleta seletiva, 
logística reversa, redução dos focos de disposição clandestina e de resíduos volumosos e 
especiais, disponibilizando à população uma solução de destinação adequada de resíduos. 
Sua implantação em distritos rurais, como forma de coleta indireta, possibilita uma maior 
cobertura de atendimento do serviço em locais onde se torna onerosa a implantação de 
coleta porta a porta, auxiliando no atendimento à meta de aumento do número de domicílios 

rurais atendidos por coleta direta e indireta de resíduos sólidos proposta pelo PLANSAB. 

As vantagens da implantação de ecopontos, de maneira geral, são: 

• Diminuição de focos de descarte irregular, principalmente de resíduos volumosos e da 
construção civil; 

• Maior cobertura de atendimento com menos custos do que a coleta direta (porta a 
porta); 

• Melhor segregação de materiais recicláveis, facilitando seu reaproveitamento posterior. 

As desvantagens da implantação destas instalações são: 

• Requerem profissionais capacitados para orientação e controle do descarte. 

• A responsabilidade pela correta destinação final dos resíduos da construção civil e dos 
resíduos especiais recebidos passa a ser do município. 
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Coleta regular porta a porta 

A coleta regular porta a porta implica recolher os resíduos diretamente em cada domicílio, o 
que demanda o emprego de um contingente expressivo de funcionários, e exige destes um 
grande esforço físico para manusear os recipientes de acondicionamento dos resíduos até o 
veículo utilizado para a coleta. 

A coleta porta a porta tem como vantagens principais: 

• Maior interação entre a população e os coletores; 

• Comodidade para os geradores de resíduos, dependendo da frequência de coleta; 

• Menor custo de operação do serviço de coleta. 

As desvantagens são: 

• Riscos elevados de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho para os coletores 
envolvidos; 

• Não há controle dos vetores de doenças; 

• Possibilidade de rasgamento ou espalhamento dos sacos de resíduos, podendo causar 
entupimento dos bueiros e bocas de lobo. 

Coleta diferenciada 

A PNRS torna a coleta seletiva uma obrigação nos municípios brasileiros, porém, a que 
atualmente é praticada no Brasil prioriza a coleta dos resíduos secos. Os resíduos úmidos 
(orgânicos) são coletados junto com os rejeitos, através do serviço de coleta regular 
indiferenciada. 

No contexto atual de planejamento da gestão dos resíduos sólidos esta forma de coleta é 
inadequada, pois dificulta o tratamento posterior dos materiais devido à ocorrência de 
contaminações cruzadas entre os vários resíduos, reduzindo inclusive o valor comercial dos 
materiais recicláveis, podendo até impossibilitar seu tratamento. 

A não segregação na fonte dos resíduos orgânicos dificulta e praticamente inviabiliza o 
tratamento posterior da fração orgânica devido a sua contaminação, resultando em um 
composto de baixa qualidade e sem boa aceitação pelo mercado. 

Em alguns casos, para se viabilizar a valorização/reciclagem dos resíduos orgânicos e 
atingir a meta de redução de disposição em aterros de resíduos úmidos, a coleta seletiva 
deve prever a separação de no mínimo três tipos de resíduos: resíduos orgânicos 
compostáveis, resíduos recicláveis secos e rejeitos. Devem ser implantados polos regionais 
para o reaproveitamento e a reciclagem de materiais com a inclusão dos catadores no 
processo de gerenciamento dos RSU, contribuindo para o fortalecimento e inclusão 

socioeconômica, conforme prevêem a Política e Plano Nacional de Resíduos Sólidos. 

A coleta diferenciada tem como vantagens principais: 

• Redução da contaminação de resíduos recicláveis (secos ou úmidos), facilitando seu 
tratamento e recuperação; 

• Aumento do valor comercial do material reciclável; 

• Aumento da qualidade e aceitação do produto final da compostagem; 

• Disseminação de informações ambientais para a correta segregação dos resíduos. 

As desvantagens são: 
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• Maior custo de operação; 

• Requer uma frota mais numerosa; 

• Dependência do engajamento por parte da comunidade. 

Coleta seletiva 

A coleta diferenciada de resíduos secos (coleta seletiva)passa a ser obrigatória através da 
PNRS, e também é prevista no PLANSAB, onde são definidas metas sobre o percentual de 
municípios que devam implantar o serviço, de acordo com a região do Brasil e com os 
prazos estipulados. Ainda que não existam metas específicas no PLANARES para a coleta 
seletiva, aimplantação desta contribui para as metas de redução de resíduos secos 

dispostos em aterros. 

Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) 

Os PEVs são mecanismos facilitadores da coleta seletiva, já que os resíduos recebidos 
podem ser transferidos para centrais de triagem onde cooperativas ou associações de 
catadores separam e revendem o material.Desta forma, sua implantação contribui para a 
meta de aumento do número de municípios com coleta seletiva de resíduos sólidos 
domésticos, estabelecida no PLANSAB. Em consequência, esta medida pode auxiliar na 
redução de resíduos recicláveis secos dispostos em aterros, meta estabelecida pelo 

PLANARES. 

Os PEVs têm como vantagens: 

• Baixo custo de implantação; 

• Economia com a coleta, pois além de os materiais já estarem separados, há redução 
dos pontos de coleta; 

• Minimização das contaminações entre resíduos; 

• Material separado conta com maior qualidade e um valor agregado mais alto; 

• Atuam também como agentes de conscientização ambiental. 

As desvantagens são: 

• PEVs estão sujeitos à depredação; 

• Necessidade de deslocamento até os PEVs pode resultar em um percentual de adesão 
menor do que no caso da coleta porta a porta. 

TRIAGEM DE RECICLÁVEIS SECOS 

A separação dos materiais passíveis de recuperação tem vários aspectos positivos como a 
preservação de recursos naturais, geração de emprego e renda, e conscientização da 
população para as questões ambientais. Entretanto, a reciclagem depende da economia 
local e do mercado de cada um dos materiais triados, mesmo que o custo do beneficiamento 
da maioria dos materiais recicláveis ainda seja considerado elevado em relação ao custo de 
matéria prima virgem. 

Ainda assim, a triagem dos resíduos recicláveis é importante para a adequação à meta de 
redução dos resíduos recicláveis secos dispostos em aterro, estabelecida pelo PLANARES, 

por promover uma melhor condição de recuperação destes materiais. 

Embora existam desvantagens associadas, a triagem é indispensável para gestão eficiente 
dos resíduos sólidos urbanos e para o respeito da ordem de prioridade estabelecida no 
caput do artigo 9° da Lei n° 12.305/2010 (não geração, redução, reutilização, reciclagem, 
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tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos), 
sendo uma etapa indispensável para se atingir as metas de redução de resíduos secos em 

aterros. 

As vantagens do processo de triagem de uma forma geral são: 

• Redução da quantidade de resíduos destinada à disposição final em aterros sanitários; 

• O processo é fundamental para atendimento das metas de redução de resíduos 
recicláveis secos a serem dispostos em aterros sanitários; 

• Promoção da inclusão socioeconômica através da adesão de catadores de resíduos a 
cooperativas e associações regularizadas; 

• Redução do consumo de matérias primas, energia e insumos na indústria; 

• Redução da poluição ambiental para produção de novos insumos; 

• Promoção de melhorias diretas no saneamento; 

• Serve como agente de conscientização ambiental. 

As desvantagens são: 

• Muitas vezes os custos operacionais são maiores do que os recursos advindos da 
venda dos materiais recicláveis ou do composto; 

• O processo requer um modelo de gestão que esteja atento às necessidades de 
mercado, ao avanço das tecnologias de aproveitamento de novos materiais, além da 
complexidade dos diferentes funcionários, intermediários e setores da indústria 
envolvidos. 

Destaca-se que uma das dificuldades enfrentadas pelos municípios é a falta de organização 
dos catadores, que acabam criando um sistema informal de venda de materiais para 
atravessadores, muitas vezes instalados em locais irregulares, sem o devido licenciamento 
ambiental (BNDES, 2011). Para tanto, são previstas no Plano Regional de Resíduos Sólidos 
ações que visam a mobilizar e apoiar as organizações de catadores. 

Outro desafio é o não atendimento às questões de higiene, segurança do trabalho e meio 
ambiente nos sistemas de triagem existentes nos municípios. 

Triagem em esteiras rolantes 

Unidades de triagem mecanizadas devem ser implantadas em galpões com infraestrutura e 
cobertura adequadas. Este sistema de triagem otimiza o processo em comparação com a 
triagem em mesa, porém, pode também excluir funcionários que não têm condições de 
acompanhar o ritmo constante imposto pela esteira. Um dos benefícios da esteira rolante é 
proporcionar um menor risco ergonômico aos funcionários e um melhor controle da higiene 

do ambiente de trabalho. 

As vantagens da triagem mecanizada são: 

• Integração das associações ou cooperativas de catadores; 

• Maior capacidade de triagem, comparando-se ao processo em mesas; 

• Melhores condições de higiene e segurança do trabalho. 

As desvantagens são: 

• Exigência de maior controle entre funcionários e sistemas de automação; 

• Funcionários devem ser capacitados e qualificados; 
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• Maiores investimentos e custos operacionais devido à operação e manutenção da 
esteira. 

AÇÕES PARA O ATENDIMENTO DAS METAS 

As metas propostas precisam ser materializadas em ações para seu atendimento nos 
prazos estabelecidos. As proposições das ações visam aos seguintes programas, conforme 
exposto anteriormente: 

• Inclusão social de catadores; 

• Qualificação da gestão dos resíduos sólidos; 

• Serviços de limpeza, coletas e tratamentos; 

• Disposição final ambientalmente adequada de rejeitos. 

Em paralelo, o Plano preconiza o encerramento imediato de aterros controlados e lixões e, 
em médio prazo dos aterros sanitários públicos de pequeno porte. 

Os prazos para o presente Plano foram baseados nos prazos previstos no PLANARES, com 
vigência por prazo indeterminado. Entretanto, o horizonte de planejamento deste PMSB 
deve ser de 22 anos, portanto foi adotado como prazo final o ano de 2035, conforme 
descrito a seguir: 

• Prazo imediato – Ações a serem implantadas até o final de 2015; 

• Curto prazo – Ações a serem implantadas entre 2016 e 2019; 

• Médio prazo - Ações a serem implantadas entre 2020 e 2027; 

• Longo prazo - Ações a serem implantadas entre 2028 e 2035.  

Para o atendimento das metas do Plano, foram propostas ações para os municípios 
individualmente, e também para a região dos municípios pertencentes ao consórcio Pró-
Sinos como um todo, que são detalhadas no Plano Regional de Resíduos Sólidos.  

O presente Plano tem como foco apenas as ações de responsabilidade do município, e são 
aquelas que envolvem leis municipais, estruturas de fiscalização, coletas e triagem de 
resíduos recicláveis secos. As ações regionais se configuram como aquelas que 
apresentam uma expressiva economia de escala, sem nenhum conflito com outras 
atividades ou problemas de gestão quando operadas em grande escala no âmbito do 
Consórcio Pró-Sinos. Para as ações regionais que podem ser através do Consórcio Pró-
Sinos deve-se consultar o Plano Regional de Saneamento Básico (PRSB). Destaca-se que 
há também ações que devem ser desenvolvidas tanto em âmbito municipal, quanto em 
âmbito regional, e que todas as ações propostas são complementares entre si. 

O Quadro a seguir apresenta os programas, as metas e as ações para o município. Na linha 
das metas também são apresentadas as quantificações específicas para o município, como 
no caso do número de catadores a ser incluído socialmente e redução de resíduos a serem 
dispostos em aterro. A primeira coluna apresenta a identificação de cada meta e ação, que 
são descritos mais detalhadamente na coluna seguinte, junto com a definição de 
responsabilidades pela implantação da ação. O conjunto de colunas "Prazos" apresenta com 
marcação em azul forte os prazos de implantação das ações, e em azul fraco os anos que 
terão custos de operação.  
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Programas, Metas e Ações – São Francisco de Paula2 

 

                                                 

 

2 Detalhe em ANEXO. 

# Programas, Metas e Ações

Inclusão Social de Catadores (Limpeza, coleta e triagem) 2015 2019 2023 2027 2031 2035

1 Inclusão e fortalecimento da organização de 600.000 catadores no Brasil (PLANARES) Reg. Mun. 54 76 87 100 121 121

Qualificação da Gestão dos Resíduos Sólidos 2015 2019 2023 2027 2031 2035

2 Implementação da Logística reversa no Estado (PNRS) Reg. Mun. - - - - - -

3 Redução da Geração de Resíduos Sólidos Urbanos (PLANARES) Reg. Mun. - - - - - -

4
Estabelecer a sustentabilidade dos sistemas municipais de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, 

mediante cobrança da taxa de lixo sem vinculação com o IPTU (PLANARES)
Reg. Mun. 48% 65% 75% 85% 95% 95%

5
Estabelecer maior controle e fiscalização aos serviços de manejo e gerenciamento dos resíduos sólidos 

urbanos.
Reg. Mun. - - - - - -

Serviços de Limpeza, Coletas e Tratamentos 2015 2019 2023 2027 2031 2035

6 Planejar e otimizar os serviços de limpeza pública, atendendo 100% da área urbana. Reg. Mun. - - - - - -

7
Percentual de domicílios urbanos atendidos por coleta regular com frequência mínima de três vezes por 

semana  (PLANSAB)
Reg. Mun. 98% (1) 99% (1) 100% 100% 100% 100%

8 Percentual de domicílios rurais atendidos por coleta regular direta ou indireta (PLANSAB) Reg. Mun. 56% (1) 64% (1) 71% 79% (1) 91% 91%

9
Redução dos resíduos recicláveis secos dispostos em aterro, com base na caracterização nacional em 

2012, associada à inclusão social dos catadores (PLANARES)
Reg. Mun. 436 t/ano 520 t/ano 559 t/ano 616 t/ano 640 t/ano 640 t/ano

10
Redução do percentual de resíduos úmidos disposto em aterros, com base na caracterização nacional 

(PLANARES)
Reg. Mun. 989 t/ano 1.352 t/ano 1.713 t/ano 1.898 t/ano 2.079 t/ano 2.079 t/ano

Disposição Final Ambientalmente Adequada de Rejeitos 2015 2019 2023 2027 2031 2035

11 Otimizar o sistema de transporte de resíduos, para viabilizar ações regionais Reg. Mun. - - - - - -

12 Eliminação Total dos Lixões até 2014  (PLANARES) Reg. Mun. 100% 100% 100% 100% 100% 100%

13 Disposição final ambientalmente adequada de rejeitos em todos os Municípios (PLANARES) Reg. Mun. 100% 100% 100% 100% 100% 100%

14 Recuperação de gases de aterro sanitário – Potencial de 250 MW no país  (PLANARES) Reg. Mun. 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03

15

Áreas de lixões reabilitadas (queima pontual, captação de gases para geração de energia mediante estudo 

de viabilidade técnica e econômica, coleta do chorume, drenagem pluvial, compactação da massa, 

cobertura com solo e cobertura vegetal) (PLANARES)

Reg. Mun. 10% 20% 50% 75% 100% 100%

Responsabilidade Prazos

Responsável

a Estabelecer estrutura responsável pelo suporte para formação e manutenção das cooperativas. x x

xb Instituir central regional de comercialização de materiais recicláveis. x x x x x

x x x x x

Responsável

a
Instituir termos de compromisso setoriais ou de cooperação técnica com o Estado para implantação da 

logística reversa.
x x x

x x x xb Implantar ecopontos em áreas urbanas. x x x

x x x xa Implantar central de comunicação sobre serviços de limpeza urbana e manejo de RSU. x x

a Instituir taxa de serviços de limpeza e manejo de RSU sem vinculação com IPTU. x x

x x x xa Implantar estrutura regional responsável pelo controle e fiscalização das ações regionalizadas. x x x

xb Implantar estrutura municipal para controle e fiscalização das ações municipais. x x x

Responsável

a Qualificar gestão dos serviços de limpeza urbana. x x

x x x

x x x x x

b Qualificar operação dos serviços de limpeza urbana. x x x x x x x

x

x

b Adequar coletores de resíduos tipo "papeleira" em áreas urbanas. x x x x x x x

a Qualificar coleta diferenciada porta a porta de rejeitos e orgânicos. x

x

d Realizar estudo de viabilidade para a implantação da coleta conteinerizada intermunicipal. x x x

x x x x x

c Realizar estudo de viabilidade para a implantação da coleta diferenciada de orgânicos, secos e rejeitos. x

x x x

b Implantar PEVs para recicláveis em áreas urbanas. x x

a
Qualificar coleta diferenciada porta a porta de recicláveis secos, com inclusão social de catadores de 

recicláveis através de cooperativas ou associações.
x x x x

a Implantar coleta regular indireta (não diferenciada) para atendimento da população rural. x

a Adequar unidades regionais de triagem e compostagem de resíduos verdes e orgânicos. x x x x

c
Adequar unidades de triagem de resíduos recicláveis secos, com inclusão social de catadores de recicláveis 

através de cooperativas ou associações. (2)
x x x x x x

x x x x x

x x x

Responsável

x

x x x xa Implantar estações de transbordo. x x

x x x xb Implantar transporte de resíduos do transbordo a destinação final. x x

x x x xa Interditar lixões e aterros controlados existentes (com cercas e vigilâcia). x x x

a
Elaborar projeto, EIA/RIMA e licenciamento para ampliações e de implantação de aterros sanitários 

regionais.
x x

x x x xb Implantar novo aterro regional (incluindo aquisição/desapropriação de terreno). x x x

x x x xc Encerrar e monitorar aterros de pequeno porte (população menor que 100.000 habitantes). (4) x x

xd Realizar estudo de viabilidade para implantação de unidade de tratamento térmico de rejeitos. x

a
Elaborar plano para recuperação de gases em aterros através de estudos de viabilidade ambiental e técnico-

econômica. (4)
x x

x x x xb Implantar a recuperação de gases de aterro de maneira a atingir as metas. (4) x x

a
Realizar estudo de mapeamento e diagnóstico dos lixões, aterros controlados, e áreas de "bota fora" 

priorizando ações de recuperação para atendimento das metas.
x x

x x xb Recuperar áreas ocupadas por lixões, aterros controlados e áreas de "bota fora". (3) x x x
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CUSTOS TOTAIS ASSOCIADOS PARA AS AÇÕES MUNICIPAIS 

Este plano, conforme foi apresentado nas etapas anteriores, contempla custos para 

implantação de ações, instalações e equipamentos que competem ao município. 

Considerando o cenário atual da gestão de resíduos sólidos urbanos, para atendimento das 
metas estabelecidas serão necessárias algumas mudanças, que deverão trazer eficiência e 
sustentabilidade aos sistemas de gestão e manejo de resíduos municipais. Estas mudanças 
estão relacionadas a um aporte significativo de recursos financeiros em instalações, 
equipamentos e pessoal técnico, o que, sem dúvida, irá aumentar o custo atual dos serviços 
hoje prestados pelos municípios. Não foram considerados os custos das ações regionais, 
que devem ser consultadas no PRSB. 

No quadro a seguir é apresentado um resumo e o investimento total considerando apenas 
instalações de estruturas e equipamentos municipais previstos até o ano 2035. Em ANEXO 
é apresentado o cronograma físico-financeiro para as ações municipais, onde são 
apresentados os custos totais de implantação e de operação para cada ação, acumulados 
em cada prazo. Em ANEXO também são apresentadas as descrições, os critérios utilizados 
para quantificação de equipamentos, e demais custos de implantação e operação de cada 
ação. 
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Total de investimentos previstos para as instalações – São Francisco de Paula 

Descrição 2015 2019 2023 2027 2031 2035 

PEVs 
R$ 12.000,00 R$ 8.000,00 R$ 16.000,00 R$ 16.000,00 R$ 40.000,00 R$ 0,00 

3 Unidades 2 Unidades 4 Unidades 4 Unidades 10 Unidades 0 Unidades 

Ecopontos 
R$ 193.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

1 Unidades 0 Unidades 0 Unidades 0 Unidades 0 Unidades 0 Unidades 

Unidades de triagem  
R$ 415.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

1 Unidades 0 Unidades 0 Unidades 0 Unidades 0 Unidades 0 Unidades 

Destinação final adequada R$ 25.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Interdição de lixões 1 Unidades 0 Unidades 0 Unidades 0 Unidades 0 Unidades 0 Unidades 

Encerramento aterros sanitários 0 Unidades 0 Unidades 0 Unidades 0 Unidades 0 Unidades 0 Unidades 

Total de investimento (cada 04 anos) R$ 645.000,00 R$ 8.000,00 R$ 16.000,00 R$ 16.000,00 R$ 40.000,00 R$ 0,00 

Total de investimento R$ 725.000,00 
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7 DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Os programas, projetos e ações previstas visando a universalização dos serviços de manejo 
das águas pluviais para o município de São Francisco de Paula estão a seguir. 

Ações Imediatas (2 Anos) 

Para os anos de 2014 e 2015 estão previstas as seguintes metas: 

• Planejar de Maneira Integrada as Ações em Recursos Hídricos, otimizando investimentos. 

• Elaborar Caderno de Encargos com normatização e padronização dos produtos referentes a 
projetos e obras de infraestrutura urbana. 

• Realizar o cadastro topográfico de 100% da rede de micro e macrodrenagem. 

• Incrementar o programa de Educação Ambiental existente. 

• Cadastro estrutural das obras de arte, canais, travessias existentes e elaboração de projeto. 

• Definir a regulação dos serviços de gestão das águas pluviais. 

Com base nestas metas foram previstos os seguintes programas, projetos e ações: 

• Criação de um ente regulador supra-municipal para os serviços, ou contratação de uma 
agência reguladora como responsável pela regulação da drenagem urbana. 

• Ativar institucionalmente os Comitês de Bacia Hidrográfica do Caí, Tramandaí, Mampituba, Sinos 

e Taquari-Antas, para definição das ações institucionais compartilhadas, bem como a criação 
de instrumentos legais que contemplem as decisões tomadas em consenso. 

• Elaboração do Caderno de Encargos para normatização e qualificação do item saneamento 
no processo de análise, avaliação e aprovação de empreendimentos imobiliários. 

• Incrementar o Programa de Educação Ambiental existente, com ações de educação formal e 
informal, inserindo os conceitos de manejo sustentável das águas urbanas. 

• Elaborar um programa de cadastro das patologias estruturais e de revestimento dos canais e 
travessias. Hierarquização de medidas e registro em banco de dados das ações de 
recuperação e manutenção. 

• Elaborar o cadastro informatizado do sistema de micro e macrodrenagem com registro dos 
dados de manutenção, operação e implantação, com programa de atualização permanente. 

• Aparelhamento e Capacitação da Secretaria Municipal de Obras para gestão integrada do 
sistema, com base em Sistema de Informações Geográficas e registro em banco de dados 
georreferenciado. 

Ações de continuidade e acompanhamento 

As ações de continuidade e acompanhamento são apresentadas na sequência em função 
dos prazos de conclusão, quais sejam de curto, médio ou longo prazos. 

Curto Prazo (4 Anos) 

Para o período entre 2016 e 2019 estão previstas as seguintes metas: 

• Elaborar planejamento em drenagem urbana vinculado ao cenário futuro previsto pelo Plano 
Urbanístico. 

• Aquisição de equipamento e treinamento de pessoal. 

• Elaborar Plano de Drenagem Urbana e detalhamento de projetos para as áreas críticas. 

• Elaborar Plano de Drenagem Urbana tendo um sistema de informações geográficas como 
ferramenta de gestão. 
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Com base nestas metas foram previstos os seguintes programas, projetos e ações: 

• Proposta de plano de capacitação e da formação de recursos humanos. 

• Manutenção periódica da rede através de desassoreamento e limpeza + bota fora. 

• Elaborar o Plano Diretor de Drenagem Integrado da micro e macrodrenagem contemplando 
abordagem de manejo sustentável das águas urbanas, adequando-o as novas proposições do 
Plano Diretor Urbanístico. 

• Implantação de base de custos para obras e serviços de saneamento. 

• Implantar Programa Manutenção Periódica de Limpeza e Desassoreamento da rede de 
drenagem. Inserir no SIG. 

• Criação de ferramenta computacional para fiscalização e montagem de equipe e treinamento 
para capacitação técnica, incluindo equipamentos e softwares. 

Médio Prazo (8 Anos) 

Para o período entre 2020 e 2027 está prevista a manutenção das metas atingidas em curto 
prazo, bem como: 

• Planejar de maneira integrada as ações em recursos hídricos com municípios vizinhos, 
otimizando investimentos, incluindo estudo de modelagem hidrodinâmica envolvendo os 
estudos das bacias do Caí, Tramandaí, Mampituba, Sinos e Taquari-Antas afluentes. 

Com base nesta meta foram previstos os seguintes programas, projetos e ações: 

• Implementar o SIG/DRENAGEM contemplando o cadastro da rede, zoneamento e lei de uso 
do solo e suas restrições. 

• Inserir na atualização do Plano Diretor de Drenagem Integrado da micro e macrodrenagem 
medidas de incentivo às práticas sustentáveis, como redução de impostos, tarifas de limpeza, 
drenagem, etc. 

Longo Prazo (20 Anos) 

Para o período entre 2028 e 2035 estão previstas as seguintes metas: 

• Implantar o sistema de esgotamento tipo "separador absoluto". 

• Elaborar Plano de Manejo das APPs e áreas verdes. legislação prevendo manutenção da 
cobertura do solo. 

• Elaborar Ferramenta de sensoriamento remoto e aplicativos de geoprocessamento visando 
melhorar a fiscalização. 

• Elaborar legislação municipal visando implantação de medidas de controle na fonte e 
redução de IPTU. 

• Implantar PLHIS integrado com o Plano Diretor de Drenagem. 

• Elaboração de projetos executivos com base nas alternativas apontadas pelo Plano Diretor 
de Drenagem. 

• Implantação do PLHIS e integração com medidas de controle de erosão e deslizamentos. 

Com base nestas metas foram previstos os seguintes programas, projetos e ações: 

• Planejar ações preventivas com base em análise estatística das ações corretivas realizadas 
sobre cadastro informatizado e banco de dados georreferenciado. 

• Execução das obras de infraestrutura de micro e macrodrenagem. 
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• Implantação de um banco de projetos na Prefeitura, objetivando a viabilização das 
informações de saneamento básico de forma integrada. 

• Plano de Manejo das APPs e áreas verdes. Legislação prevendo manutenção da cobertura do 
solo. 

Critérios de Estimativa de Custos das Ações Propostas 

Para cada uma das ações propostas em forma de projetos ou programas foi elaborada uma 
estimativa de custos conforme critérios resumidos no quadro a seguir. Em anexo é 
apresentado a proposta de cronograma físico-financeiro. 

Ação proposta Critério  

Criação de um ente regulador supra-municipal para os serviços, ou 

contratação de uma agência reguladora como responsável pela 
regulação da drenagem urbana. 

Em função do número de 

habitantes da população 
projetada. 

Ativar institucionalmente os Comitês de Bacia do Rio dos Sinos, Caí, 

Mampituba, Tramandaí e Taquari-Antas, para definição das ações 
institucionais compartilhadas, bem como a criação de instrumentos 
legais que contemplem as decisões tomadas em consenso. 

Despesa com pessoal. 

Execução das obras de infraestrutura de micro e macrodrenagem. 
Percentual da rede de micro e 
macrodrenagem existente. 

Elaboração do Caderno de Encargos para normatização e 

qualificação do item saneamento no processo de análise, avaliação e 
aprovação de empreendimentos imobiliários. 

Consultoria técnica e 
capacitação de pessoal. 

Proposta de plano de capacitação e da formação de recursos 

humanos. 

Consultoria técnica e 

capacitação de pessoal. 

Incrementar o Programa de Educação Ambiental existente. 
Consultoria técnica e 
capacitação de pessoal. 

Manutenção periódica da rede através de desassoreamento e 

limpeza + bota fora. 

Percentual do valor das obras 

de micro e macrodrenagem. 

Elaborar um programa de cadastro das patologias estruturais e de 
revestimento dos canais e travessias. Hierarquização de medidas e 
registro em banco de dados das ações de recuperação e 
manutenção. 

Estimativa do número de 
travessias e serviços de 
consultoria de elaboração de 
laudos e banco de dados. 

Elaborar o cadastro informatizado do sistema de micro e 

macrodrenagem com registro dos dados de manutenção, operação e 
implantação, com programa de atualização permanente. 

Consultoria técnica e 
capacitação de pessoal. 

Elaborar o Plano Diretor de Drenagem Integrado da micro e 
macrodrenagem contemplando abordagem de manejo sustentável 
das águas urbanas, adequando-o as novas proposições do Plano 
Diretor Urbanístico. 

Consultoria técnica e 

capacitação de pessoal em 
função das áreas de 
contribuição das sub-bacias 
urbanas. 

Implantação de base de custos para obras e serviços de saneamento. 
Consultoria técnica e 
capacitação de pessoal. 

Implantação de um banco de projetos na Prefeitura, objetivando a 

viabilização das informações de saneamento básico de forma 
integrada. 

Percentual das obras 

previstas em função da 
extensão da rede de micro e 
macrodrenagem. 

Aparelhamento e Capacitação da Secretaria Municipal de Obras para 
gestão integrada do sistema, com base em Sistema de Informações 
Geográficas e registro em banco de dados georreferenciado. 

Recursos humanos, 
materiais, softwares e 
capacitação técnica. 
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Ação proposta Critério  

Implantar Programa Manutenção Periódica de Limpeza e 
Desassoreamento dos Canais. Inserir no SIG. 

Consultoria técnica e 
capacitação de pessoal. 

Criação de ferramenta computacional para fiscalização e montagem 

de equipe e treinamento para capacitação técnica, incluindo 
equipamentos e softwares. 

Consultoria técnica e 
capacitação de pessoal. 

Inserir na atualização do Plano Diretor de Drenagem Integrado da 

micro e macrodrenagem medidas de incentivo às práticas 
sustentáveis, como redução de impostos, tarifas de limpeza, 
drenagem, etc. 

Consultoria técnica e jurídica 
e capacitação de pessoal. 

Implementar o SIG/DRENAGEM contemplando o cadastro da rede, 
zoneamento e lei de uso do solo e suas restrições. 

Consultoria técnica e 
capacitação de pessoal. 

Plano de Manejo das APPs e áreas verdes. Legislação prevendo 
manutenção da cobertura do solo. 

Extensão dos cursos d'água 

em área urbana e rural, custo 
de inventário de vegetação e 
replantio de mudas. 

Planejar ações preventivas com base em análise estatística das 
ações corretivas realizadas sobre cadastro informatizado e banco de 
dados georreferenciado. 

Consultoria técnica e 

capacitação de pessoal. 
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8 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

No município estão em andamento várias atividades de educação ambiental que devem 
servir de ponto de partida para um levantamento mais completo, sistematização, articulação 
e avaliação de sua eficácia de modo a potencializar seus efeitos e evitar duplicação e/ou 
pulverização de esforços.  

O desafio é articular as diversas competências e habilidades específicas de organizações 
não governamentais, associações, grupos organizados e outros, em prol de um processo 

integrado de enfrentamento da problemática socioambiental relacionada ao saneamento. 

Premissas básicas 

O apoio à qualificação da gestão e da participação da sociedade é fundamental para o 
sucesso no planejamento e na execução de políticas locais de saneamento ambiental na 
medida em que ambas orientam a definição de estratégias e o controle social da prestação 
dos serviços públicos. Nesse sentido, a educação ambiental, ao mobilizar os usuários para o 
exercício do controle social, que inclui sua participação no planejamento e no 
acompanhamento da gestão, constitui um instrumento que ajuda a qualificar o gasto público 
em saneamento e a destinação eficiente dos recursos revertendo em benefícios diretos à 
população, bem como à sustentabilidade dos serviços de saneamento. 

É importante lembrar que o Decreto n° 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a 
Lei n° 11.445/2007, estabelece, entre outras as seguintes obrigações no que se refere aos 

Planos Municipais de Saneamento: 

Art. 26. A elaboração e a revisão dos planos de saneamento básico deverão efetivar-se, de forma a 

garantir a ampla participação das comunidades, dos movimentos e das entidades da sociedade civil, 

por meio de procedimento que, no mínimo, deverá prever fases de: 

I - divulgação, em conjunto com os estudos que os fundamentarem; 

II - recebimento de sugestões e críticas por meio de consulta ou audiência pública; e 

III - quando previsto na legislação do titular, análise e opinião por órgão colegiado criado nos termos 

do art. 47 da Lei no 11.445, de 2007. 

 

§ 1º A divulgação das propostas dos planos de saneamento básico e dos estudos que as 

fundamentarem dar-se-á por meio da disponibilização integral de seu teor a todos os interessados, 

inclusive por meio da rede mundial de computadores - internet e por audiência pública. 

Art. 34. O controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá ser instituído mediante 

adoção, entre outros, dos seguintes mecanismos: 

I - debates e audiências públicas; 

II - consultas públicas; 

III - conferências das cidades; ou 

IV - participação de órgãos colegiados de caráter consultivo na formulação da política de saneamento 

básico, bem como no seu planejamento e avaliação. 

 

§ 1º As audiências públicas mencionadas no inciso I do caput devem se realizar de modo a 

possibilitar o acesso da população, podendo ser realizadas de forma regionalizada. 

§ 2º As consultas públicas devem ser promovidas de forma a possibilitar que qualquer do povo, 

independentemente de interesse, ofereça críticas e sugestões a propostas do Poder Público, 

devendo tais consultas ser adequadamente respondidas. 
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§ 6º Será vedado, a partir do exercício financeiro de 2014, acesso aos recursos federais ou aos 

geridos ou administrados por órgão ou entidade da União, quando destinados a serviços de 

saneamento básico, àqueles titulares de serviços públicos de saneamento básico que não instituírem, 

por meio de legislação específica, o controle social realizado por órgão colegiado, nos termos do 

inciso IV do caput. 

O recente Decreto Federal 8.211, de 21/03/20143, que prorrogou o prazo de obrigatoriedade 
de elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) até 2015, manteve a 
redação e o prazo previsto no § 6º do art. 34 para a instituição do organismo de controle 
social por legislação específica. 

Em cada um dos municípios do Consórcio Pró-Sinos há vários programas de educação 
ambiental e mobilização social em andamento e que devem ser potencializados e ampliados 
visando a abranger os conceitos, materiais e conteúdos já disponibilizados ao longo da 
elaboração dos PMSBs. É fundamental que esses programas incorporem as temáticas 
relativas ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos 
resíduos sólidos e drenagem e gestão das águas pluviais. 

No quadro a seguir são descritos os objetivos e as ações concebidas. 

 

Objetivos e ações propostas – PMSB e PRSB 

Objetivos Ação 

I. Ampliar o conhecimento sobre a percepção da 

população a respeito do saneamento. 

Realizar pesquisa qualiquantitativa sobre 

saneamento e meio ambiente. Essa atividade 

está incluída no Plano Regional e deve ser 

realizada pelo Consórcio. 

I. Melhorar a eficácia dos programas de EA. 

II. Evitar desperdício de recursos, pessoal e 
infraestrutura. 

III. Capacitar melhor o corpo docente das 
escolas do município. 

Relacionar, sistematizar e avaliar os programas 

de educação ambiental existentes. 

Relacionar, sistematizar e avaliar os programas 

e/ou projetos de capacitação de professores 

sobre temas ambientais e de saneamento. 

Fazer a adequação de modo a incluir as 

diretrizes e fundamentos do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB). 

I. Obter o apoio dos meios de comunicação 

para a divulgação do PMSB. 
II. Ampliar o espectro de difusão de ideias e 

conceitos sobre saneamento. 

Fazer um levantamento a respeito de espaços 

fixos e eventuais na imprensa local e regional 

para publicação de matérias relacionadas ao 

saneamento, meio ambiente, educação 

ambiental. 

                                                 

 

3 Altera o Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece 
diretrizes nacionais para o saneamento básico. 
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Objetivos Ação 

I. Ampliar o conhecimento da população a 
respeito dos serviços de saneamento. 

II. Esclarecer sobre a importância da 
participação do usuário para a melhoria dos 
serviços de água, esgoto, drenagem e 
resíduos. 

Operacionalizar a recomendação de incluir o 

componente de educação ambiental/ 

comunicação e mobilização em todas as 

alternativas propostas. 

I. Incentivar o exercício da cidadania. 
Definir forma permanente de informação à 

população do andamento do PMSB. 
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9 ANÁLISE DE SUSTENTABILIDADE 

A sustentabilidade econômico-financeira está relacionada ao investimento necessário para 
implantação da melhor solução técnica proposta no Plano e ao impacto que a proposta trará 
para a estrutura contábil vigente no município, ao longo do tempo. A análise leva em 
consideração tanto a capacidade de endividamento do município como a capacidade de 
pagamento dos usuários.  

As receitas obtidas no município e dos operadores de serviços concedidos deverão 
sustentar os investimentos com a prestação dos serviços de saneamento básico (drenagem 
pluvial, coleta e destinação final dos resíduos sólidos e abastecimento de água e coleta e 
tratamento de esgoto cloacal), garantir os recursos necessários para a amortização dos 
investimentos e a operação e manutenção dos sistemas ao longo do Plano.  

A análise de sustentabilidade econômico-financeira é feita para cada serviço isoladamente 
ou de forma conjunta verificando as possibilidades de articulação e de complementaridade 
entre eles. Também são contempladas alternativas de soluções regionalizadas que possam 
aprimorar o caráter duradouro da qualidade da prestação dos serviços, assim como sua 

viabilidade, com capital próprio. 

Análise dos serviços municipais 

De acordo com o formato institucional da prestação dos serviços existentes no município, 
poderão ser avaliados e propostos novos arranjos e/ou estruturas organizacionais reunindo 

parte ou a totalidade dos serviços. 

Existe sustentabilidade financeira quando se verifica que o município consegue atingir uma 
poupança líquida positiva (VPL>/= 0) para uma taxa de juros de 12% ao ano no longo prazo, 
assumindo os custos totais dos sistemas nas áreas de coleta e destinação final dos resíduos 

sólidos e da drenagem pluvial. 

Para essa análise é elaborado um balanço municipal projetado, considerando a recuperação 
de custos, tendo em vista que estas melhorias são de responsabilidade pública e devem ser 
custeadas pelo erário público com as receitas atuais ou novas, hipótese que deve ser 

analisada na sequência. 

Na hipótese com capital próprio a preços constantes - sob o ponto de vista do investimento 
total do plano para os sistemas de competência direta do município - será verificada a 
viabilidade ou inviabilidade das propostas. Neste caso só são admitidos os aportes dos 
investimentos e custos de OAM (operação, administração e manutenção) dos dois sistemas 
a serem implantados, isto é, “custos de investimento e OAM para resíduos sólidos” e “custos 
de investimento e OAM para a drenagem” com base na estrutura de receitas atuais. 

Tendo como ponto de partida as projeções propostas no longo prazo é verificado se o 
município tem ou não capacidade da realização destas atividades, nos próximos 20 anos, 
considerando as premissas do cenário futuro da situação contábil municipal. Para tanto, é 
previsto um aumento de receita, em razão do crescimento vegetativo da população e da 
economia, mesmo com um aumento de custos no item Equipamentos e Materiais 

Permanentes e mantendo-se constantes as despesas correntes. 

Para o item Pessoal projeta-se ganho real ao longo do Plano, mesmo não considerando um 
aumento do corpo funcional, o que resultará em melhora de eficiência funcional na 
administração pública. As projeções indicam a necessidade de uma gestão financeira 
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controlada, buscando o crescimento das receitas com taxas médias positivas e 
administrando os custos de maneira que não se elevem ao patamar das receitas. 

Neste sentido foram adotadas algumas premissas para as projeções do balanço municipal 
onde foram consideradas: 

Receitas 

• Estimativa de que a economia nacional (PIB) e a do Estado irão crescer a taxas médias 
de 4,5% ao ano, seguindo cenários de estudos elaborados por instituições idôneas. Isto 
repercute em alguns setores da economia que geram renda e produção em âmbito 
municipal, com aumento do ISS, ITBI, outras taxas, contribuições, transferências 
correntes e outras receitas correntes. 

• Com o aumento do contingente populacional é projetada a mesma proporção no 
aumento das receitas de alguns itens, como o IPTU. 

• Não foram alterados itens como Alienação de Bens, Receitas Correntes 
Intraorçamentárias e Receitas Extra Orçamentárias, admitindo-se que estes irão ocorrer 
ao longo dos 20 anos, porém em níveis médios semelhantes aos que se verificaram nos 
últimos três anos. 

Despesas 

• Estima-se um aumento real no item Pessoal com base em índice médio de eficiência de 
2% ao ano, considerado em alguns dissídios de categorias de servidores do setor 

público. 

• É previsto um esforço na gestão pública, independente da execução orçamentária, de 
manutenção de um nível histórico de gastos como: 

o Outras despesas correntes. 
o Amortização da dívida. 
o Restos a pagar não processados. 
o Despesas extraorçamentárias. 
o Mutação do patrimônio. 

• Da mesma forma como foi adotado nas Receitas a projeção é de que a economia 
nacional e a do Estado crescerão a taxas médias de 4,5% ao ano com repercussão 
também na necessidade de aumentar os investimentos na infraestrutura básica e 
despesas intra-orçamentárias. 

Taxa de fiscalização e regulação 

Para a despesa de fiscalização e regulação foram considerados o cálculo e os 
procedimentos para o recolhimento por parte dos prestadores dos serviços de saneamento 
básico no Estado, regulados pela AGERGS. Neste caso a taxa não será aplicada sobre o 
faturamento, na medida em que estes serviços (resíduos sólidos e drenagem) normalmente 
não têm receita própria.  

Assim, esta taxa (0,5%) será um percentual aplicado sobre as Receitas Tributárias. 
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Educação Ambiental 

No caso da verba para Educação Ambiental também será um percentual aplicado sobre a 
Receita Tributária Municipal na medida em que o IPTU tem baixa arrecadação e o valor 
obtido é irrisória para o que se pretende em termos de Educação Ambiental. Assim foi 
estipulado um recurso para projetos de educação ambiental de 1% sobre as Receitas 
Tributárias.  

Resultados 

Com este cenário, considerado moderado, verifica-se que o Município deverá manter uma 
situação positiva na maioria dos anos.  

O nível de poupança líquida no longo prazo até 2035, descontada a 12% atingem a valor 
presente líquido positivo de R$ 29,633 milhões, considerando 2013 como ano base, 
conforme quadros 2.1-A e 2.1-B do Plano Econômico-Financeiro do Município proposto, 
com custos de Investimentos e de OAM dos novos empreendimentos. 

A previsão do quadro financeiro do Município mostra também que há condições de melhorar 
seus resultados com reduções no item “outras despesas correntes” visando transferir para 
novos investimentos, e cumprir metas de governo, principalmente atendendo os projetos de 
planejamento estratégico, cuja implantação requer volumes de grande monta. 
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QUADRO 2.1- A  
Plano Econômico-Financeiro do Município de SÃO FRANCISCO DE PAULA 

Cenário com Custos de Investimentos e de OAM nos Serviços de Coleta, Disposição Final e Tratamento de Resíduos Sólidos e  
da Drenagem Pluvial -(R$10³ /dez 2012) 

 

  

Valor Realizado 

(2012)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

38.816.235        40.725.637     42.730.034       44.624.907     46.602.508     48.668.600     50.827.165     53.082.367     55.438.551     57.895.464     60.462.653     63.145.081     

38.291.504        40.169.700     42.141.330       44.005.239     45.950.482     47.982.760     50.105.990     52.324.265     54.641.863     57.058.451     59.583.502     62.221.896     

5.245.994          5.471.914       5.708.655          5.933.094       6.165.090       6.407.025       6.659.347       6.922.524       7.197.043       7.478.614       7.772.572       8.079.474       

985.631              998.534              1.011.605             1.024.677          1.035.794          1.046.911          1.058.028          1.069.145          1.080.262          1.086.579          1.092.895          1.099.211          

2.460.495          2.583.520          2.712.696             2.834.768          2.962.332          3.095.637          3.234.941          3.380.513          3.532.636          3.691.605          3.857.727          4.031.325          

985.135              1.034.391          1.086.111             1.134.986          1.186.060          1.239.433          1.295.208          1.353.492          1.414.399          1.478.047          1.544.559          1.614.064          

814.732              855.469              898.242                938.663              980.903              1.025.044          1.071.171          1.119.373          1.169.745          1.222.384          1.277.391          1.334.874          

608.977              639.426              671.397                701.610              733.182              766.175              800.653              836.683              874.333              913.679              954.794              997.760              

247.581              259.961              272.959                285.242              298.078              311.491              325.508              340.156              355.463              371.459              388.175              405.642              

    Agropecuaria -                      -                      -                         -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

2.964.381          3.112.600          3.268.230             3.415.301          3.568.989          3.729.594          3.897.425          4.072.810          4.256.086          4.447.610          4.647.752          4.856.901          

28.628.817        30.060.258     31.563.271       32.983.618     34.467.881     36.018.936     37.639.788     39.333.579     41.103.590     42.953.251     44.886.147     46.906.024     

28.006.586            29.406.915        30.877.261           32.266.738        33.718.741        35.236.084        36.821.708        38.478.685        40.210.226        42.019.686        43.910.572        45.886.548        

-                          -                      -                         -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                          -                      -                         -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

622.231                 653.343              686.010                716.881              749.140              782.851              818.080              854.893              893.364              933.565              975.575              1.019.476          

595.753              625.541          656.818             686.375          717.262          749.539          783.268          818.515          855.348          893.839          934.062          976.094          

103.316                 108.482              113.906                119.032              124.388              129.986              135.835              141.948              148.335              155.010              161.986              169.275              

3.967                      4.165                  4.374                     4.570                  4.776                  4.991                  5.216                  5.450                  5.696                  5.952                  6.220                  6.500                  

170.301                 178.816              187.757                196.206              205.035              214.262              223.904              233.979              244.508              255.511              267.009              279.025              

318.169                 334.078              350.781                366.567              383.062              400.300              418.313              437.138              456.809              477.365              498.847              521.295              

626.999              658.205          690.972             721.936          754.294          788.108          823.444          860.369          898.957          939.280          981.419          1.025.453       

-                          -                      -                         -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

2.872                      2.872                  2.872                     2.872                  2.872                  2.872                  2.872                  2.872                  2.872                  2.872                  2.872                  2.872                  

-                          -                      -                         -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

624.126              655.333              688.099                719.064              751.422              785.236              820.571              857.497              896.084              936.408              978.546              1.022.581          

-                      -                      -                         -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

102.268              102.268          102.268             102.268          102.268          102.268          102.268          102.268          102.268          102.268          102.268          102.268          

102.268                 102.268              102.268                102.268              102.268              102.268              102.268              102.268              102.268              102.268              102.268              102.268              

-                      -                   -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 2.207.805          2.207.805       2.207.805          2.207.805       2.207.805       2.207.805       2.207.805       2.207.805       2.207.805       2.207.805       2.207.805       2.207.805       

1.259.773          1.259.773       1.259.773          1.259.773       1.259.773       1.259.773       1.259.773       1.259.773       1.259.773       1.259.773       1.259.773       1.259.773       

Receitas Extra orçamentaria 948.032              948.032          948.032             948.032          948.032          948.032          948.032          948.032          948.032          948.032          948.032          948.032          

38.598.795        39.949.167     41.356.692       46.638.855     46.924.310     47.719.759     51.885.842     51.376.730     53.227.897     57.902.724     59.736.932     63.865.862     

36.010.554        37.290.576     38.624.233       43.836.592     44.049.100     44.768.321     48.854.745     48.262.390     50.026.567     54.610.491     56.349.704     60.379.364     

17.274.849            17.620.346        17.972.753           18.332.208        18.698.853        19.072.830        19.454.286        19.843.372        20.240.239        20.645.044        21.057.945        21.479.104        

    Juros e Encargos da Divida 45.216                   45.216                45.216                   45.216                45.216                45.216                45.216                45.216                45.216                45.216                45.216                45.216                

2.532.750          1.521.250          1.521.250          1.521.250          1.770.060          1.686.690          1.686.690          1.686.690          1.706.900          

1.303.875          1.188.750          517.750              3.160.750          820.750              1.111.750          4.079.083          4.139.083          6.404.083          

29.665                30.825                32.035                33.297                34.613                35.985                37.393                38.863                40.397                

59.331                61.651                64.070                66.593                69.225                71.970                74.786                77.726                80.795                

18.690.489            19.625.013        20.606.264           21.533.546        22.502.555        23.515.170        24.573.353        25.679.154        26.834.716        28.042.278        29.304.181        30.622.869        

1.554.362          1.624.712       1.698.580          1.768.384       1.841.330       1.917.559       1.997.218       2.080.461       2.167.451       2.258.355       2.353.350       2.452.619       

1.407.000          1.477.350       1.551.217          1.621.022       1.693.968       1.770.197       1.849.856       1.933.099       2.020.089       2.110.993       2.205.987       2.305.257       

147.362              147.362              147.362                147.362              147.362              147.362              147.362              147.362              147.362              147.362              147.362              147.362              

   Inversões Financeiras -                      -                      -                         -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

-                      -                   -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Restos a pagar não processados 1.033.879          1.033.879       1.033.879          1.033.879       1.033.879       1.033.879       1.033.879       1.033.879       1.033.879       1.033.879       1.033.879       1.033.879       

421.924              421.924          421.924             421.924          421.924          421.924          421.924          421.924          421.924          421.924          421.924          421.924          

173.173              173.173          173.173             173.173          173.173          173.173          173.173          173.173          173.173          173.173          173.173          173.173          

248.751              248.751          248.751             248.751          248.751          248.751          248.751          248.751          248.751          248.751          248.751          248.751          

2.003.320          2.562.352       3.159.223          228.067-          1.464.079       2.734.721       727.204          3.491.518       3.996.536       1.778.620       2.511.602       1.065.100       

          ITBI

          Taxas

Discriminação

Receitas Orçamentárias

Correntes

    Tributárias

          IPTU

          ISS

    Contribuições

    Patrimonial

    Serviços

    Transferências Correntes

          Transf. Corrente Intergorv. 

          Transf. Corrente Instituições Privadas

          Transf.Pessoas

          Transferências Correntes de Convênios

    Outras Receitas Correntes

          Multas e Juros de Mora

          Indenizações e Restituições

          Receitas da Dívida Ativa

          Receitas Diversas

Capital

    Operações de Crédito

    Alienação de Bens

    AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

    Transferências de Capital (União/Estado)

    Outras Receitas

Deduções da Receita Corrente

    Dedução das Receitas 

Receitas Correntes Intra-Orçamentárias

Mutação patrimonial

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 

Correntes

    Pessoal e Encargos Sociais

    Custos de Investimento e OAM - Residuos Sólidos

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA

Mutação do Patrimonio

   Taxa de Regulação (0,5% das Rec. Trib.)

   Verba para Educação Ambiental (1,0% das rec. Trib.)

Independente execução orçamentaria

Saldo

    Custos de Investimento e OAM - Drenagem

    Outras Despesas Correntes

Capital

    Investimentos

    Amortização da Dívida

Despesas Intra-orçamentárias
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QUADRO 2.1- B  
Plano Econômico-Financeiro do Município de SÃO FRANCISCO DE PAULA 

Cenário com Custos de Investimentos e de OAM nos Serviços de Coleta, Disposição Final e Tratamento de Resíduos Sólidos e  
da Drenagem Pluvial -(R$10³ /dez 2012) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

65.947.934     68.876.632     71.934.894     75.130.581     78.469.878     81.959.246     85.605.439     89.413.477     93.392.771     97.551.029       101.896.308    106.437.024    

64.978.733     67.859.343     70.867.355     74.010.530     77.294.952     80.726.975     84.313.243     88.058.659     91.972.515     96.062.388       100.336.205    104.802.244    

8.399.902       8.734.465       9.081.857       9.444.685       9.823.644       10.219.458     10.632.888     11.062.688     11.511.725     11.980.863       12.471.011       12.983.116       

1.105.528          1.111.844          1.116.218          1.120.592          1.124.967          1.129.341          1.133.715          1.136.053          1.138.390          1.140.728             1.143.071             1.145.418             

4.212.734          4.402.307          4.600.411          4.807.430          5.023.764          5.249.833          5.486.076          5.732.949          5.990.932          6.260.524             6.542.247             6.836.649             

1.686.697          1.762.599          1.841.915          1.924.802          2.011.418          2.101.932          2.196.518          2.295.362          2.398.653          2.506.592             2.619.389             2.737.262             

1.394.943          1.457.715          1.523.313          1.591.862          1.663.495          1.738.353          1.816.579          1.898.325          1.983.749          2.073.018             2.166.304             2.263.787             

1.042.659          1.089.579          1.138.610          1.189.847          1.243.390          1.299.343          1.357.813          1.418.915          1.482.766          1.549.490            1.619.217            1.692.082            

423.896              442.972              462.905              483.736              505.504              528.252              552.023              576.864              602.823              629.950                658.298                687.921                

    Agropecuaria -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                        -                        

5.075.462          5.303.857          5.542.531          5.791.945          6.052.582          6.324.949          6.609.571          6.907.002          7.217.817          7.542.619            7.882.037            8.236.728            

49.016.795     51.222.551     53.527.566     55.936.306     58.453.440     61.083.845     63.832.618     66.705.086     69.706.814     72.843.621       76.121.584       79.547.055       

47.951.442        50.109.257        52.364.174        54.720.562        57.182.987        59.756.221        62.445.251        65.255.288        68.191.776        71.260.406          74.467.124          77.818.144          

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                        -                        

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                        -                        

1.065.353          1.113.294          1.163.392          1.215.744          1.270.453          1.327.623          1.387.366          1.449.798          1.515.039          1.583.215             1.654.460             1.728.911             

1.020.019       1.065.919       1.113.886       1.164.011       1.216.391       1.271.129       1.328.330       1.388.104       1.450.569       1.515.845         1.584.058         1.655.340         

176.893              184.853              193.171              201.864              210.948              220.440              230.360              240.726              251.559              262.879                274.709                287.071                

6.792                  7.098                  7.417                  7.751                  8.100                  8.464                  8.845                  9.243                  9.659                  10.094                  10.548                  11.023                  

291.581              304.702              318.414              332.742              347.716              363.363              379.714              396.801              414.657              433.317                452.816                473.193                

544.753              569.267              594.884              621.654              649.628              678.861              709.410              741.333              774.693              809.555                845.985                884.054                

1.071.469       1.119.556       1.169.807       1.222.319       1.277.194       1.334.539       1.394.464       1.457.085       1.522.525       1.590.909         1.662.371         1.737.048         

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                        -                        

2.872                  2.872                  2.872                  2.872                  2.872                  2.872                  2.872                  2.872                  2.872                  2.872                    2.872                    2.872                    

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                        -                        

1.068.597          1.116.684          1.166.935          1.219.447          1.274.322          1.331.667          1.391.592          1.454.213          1.519.653          1.588.037             1.659.499             1.734.176             

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                        -                        

102.268          102.268          102.268          102.268          102.268          102.268          102.268          102.268          102.268          102.268            102.268            102.268            

102.268              102.268              102.268              102.268              102.268              102.268              102.268              102.268              102.268              102.268                102.268                102.268                

-                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     -                     

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 2.207.805       2.207.805       2.207.805       2.207.805       2.207.805       2.207.805       2.207.805       2.207.805       2.207.805       2.207.805         2.207.805         2.207.805         

1.259.773       1.259.773       1.259.773       1.259.773       1.259.773       1.259.773       1.259.773       1.259.773       1.259.773       1.259.773         1.259.773         1.259.773         

Receitas Extra orçamentaria 948.032          948.032          948.032          948.032          948.032          948.032          948.032          948.032          948.032          948.032            948.032            948.032            

63.526.916     65.799.553     67.441.327     69.477.436     74.453.647     73.962.927     76.751.052     79.471.282     81.686.061     86.766.033       87.169.180       90.550.181       

59.936.682     62.100.914     63.629.405     65.547.133     70.399.636     69.779.642     72.432.675     75.011.734     77.078.989     82.004.799       82.246.846       85.459.498       

21.908.686        22.346.860        22.793.797        23.249.673        23.714.666        24.188.960        24.672.739        25.166.194        25.669.518        26.182.908          26.706.566          27.240.697          

    Juros e Encargos da Divida 45.216                45.216                45.216                45.216                45.216                45.216                45.216                45.216                45.216                45.216                  45.216                  45.216                  

1.689.300          1.689.300          1.689.300          1.711.150          1.692.150          1.692.150          1.692.150          1.748.500          1.699.500          1.699.500             1.595.500             1.595.500             

4.166.583          4.447.583          4.019.083          3.881.083          6.638.583          3.821.083          4.189.583          4.337.083          3.983.583          6.341.083             4.016.083             4.450.583             

42.000                43.672                45.409                47.223                49.118                51.097                53.164                55.313                57.559                59.904                  62.355                  64.916                  

83.999                87.345                90.819                94.447                98.236                102.195              106.329              110.627              115.117              119.809                124.710                129.831                

32.000.898        33.440.938        34.945.780        36.518.341        38.161.666        39.878.941        41.673.493        43.548.800        45.508.496        47.556.379          49.696.416          51.932.755          

2.556.355       2.664.760       2.778.043       2.896.424       3.020.131       3.149.406       3.284.498       3.425.669       3.573.193       3.727.355         3.888.455         4.056.804         

2.408.993       2.517.398       2.630.681       2.749.061       2.872.769       3.002.044       3.137.136       3.278.307       3.425.831       3.579.993         3.741.093         3.909.442         

147.362              147.362              147.362              147.362              147.362              147.362              147.362              147.362              147.362              147.362                147.362                147.362                

   Inversões Financeiras -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                        -                        

-                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                     -                     -                     

Restos a pagar não processados 1.033.879       1.033.879       1.033.879       1.033.879       1.033.879       1.033.879       1.033.879       1.033.879       1.033.879       1.033.879         1.033.879         1.033.879         

421.924          421.924          421.924          421.924          421.924          421.924          421.924          421.924          421.924          421.924            421.924            421.924            

173.173          173.173          173.173          173.173          173.173          173.173          173.173          173.173          173.173          173.173            173.173            173.173            

248.751          248.751          248.751          248.751          248.751          248.751          248.751          248.751          248.751          248.751            248.751            248.751            

4.206.899       4.862.959       6.279.448       7.439.027       5.802.112       9.782.200       10.640.268     11.728.076     13.492.591     12.570.877       16.513.009       17.672.724       

          ITBI

          Taxas

Discriminação

Receitas Orçamentárias

Correntes

    Tributárias

          IPTU

          ISS

    Contribuições

    Patrimonial

    Serviços

    Transferências Correntes

          Transf. Corrente Intergorv. 

          Transf. Corrente Instituições Privadas

          Transf.Pessoas

          Transferências Correntes de Convênios

    Outras Receitas Correntes

          Multas e Juros de Mora

          Indenizações e Restituições

          Receitas da Dívida Ativa

          Receitas Diversas

Capital

    Operações de Crédito

    Alienação de Bens

    AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

    Transferências de Capital (União/Estado)

    Outras Receitas

Deduções da Receita Corrente

    Dedução das Receitas 

Receitas Correntes Intra-Orçamentárias

Mutação patrimonial

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 

Correntes

    Pessoal e Encargos Sociais

    Custos de Investimento e OAM - Residuos Sólidos

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA

Mutação do Patrimonio

   Taxa de Regulação (0,5% das Rec. Trib.)

   Verba para Educação Ambiental (1,0% das rec. Trib.)

Independente execução orçamentaria

Saldo

    Custos de Investimento e OAM - Drenagem

    Outras Despesas Correntes

Capital

    Investimentos

    Amortização da Dívida

Despesas Intra-orçamentárias
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ANÁLISE DOS SERVIÇOS CONCEDIDOS 

Este capítulo tem por finalidade apresentar a análise de Sustentabilidade do Plano de 
Investimento dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgoto do município de São 
Francisco de Paula, operado e mantido pela CORSAN - Companhia Riograndense de 
Saneamento. 

A análise foi procedida tendo em conta o sistema existente e a proposta de ampliação e 
melhoria no sistema de abastecimento de água e esgoto, no qual estão previstos também os 
atuais e novos custos de operação e a receita projetada, com vista a universalização dentro 
do horizonte do Plano proposto. 

Neste contexto são consideradas, fundamentalmente, as seguintes condições: 

a) As projeções da população e domicílios; 

b) Os novos investimentos a serem realizados pela CORSAN (atual Concessionária); 

c) Os novos custos de OAM (Operação, Administração e Manutenção); 

d) O atual demonstrativo contábil da CORSAN do sistema no município de São 
Francisco de Paula.  

e) Universalização do sistema de água e esgoto em 2030; 

f)  Inclui na análise um fundo de reserva de débitos no valor de - R$ 533.800,51, a valor 
presente, obtido na série de 2003 a 2012, considerado como rubrica relativa a Poupança 
Líquida do Sistema de São Francisco de Paula lançado no ano de 2013; 

g) a tarifa ou receita de esgoto corresponde a 80% da tarifa ou receita de água. 

Nas etapas posteriores apresentam-se os critérios adotados na avaliação econômica do 
projeto do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto de São Francisco de Paula 

As informações foram geradas a partir dos estudos de engenharia e do levantamento de 
dados fornecidos pela CORSAN, da demanda e custos do sistema atual e futuro. 

 A avaliação econômica considera como beneficiários a população total do município e 
setores da indústria, comércio e outros serviços. 

Com efeito, o sistema proposto tem como finalidade precípua atender às demandas futuras 
do município, segundo as previsões para o ano horizonte de 2035.  

Como decorrência, considerou-se apropriada uma avaliação utilizando o Método de 
Avaliação pelo Fluxo de Caixa de Longo Prazo, considerando dois cenários. O primeiro 
denominado “Satus-Quo” já analisado na fase de diagnóstico, que se baseie em uma 
situação “Sem Projeto”, onde a CORSAN só mantém sua estrutura atual, e outro, na 
situação “Com Projeto” denominado “Plano Municipal do Sistema de Água e Esgoto” que 
considera os investimentos em melhoria e aumento de capacidade do sistema atual. 

INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA PARAMETRIZAÇÃO DO MODELO 

Para execução do modelo de avaliação de Sustentabilidade Econômico-financeira do 
Sistema foi necessário levantar uma série de dados básicos que servem de insumos para a 
rodada do modelo, no qual se procura fornecer informações adicionais sobre cada dado de 
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entrada que não tenha sido descrito no corpo deste capítulo principal. Salienta-se que, estes 
dados de entrada estão relacionados às receitas, aos investimentos a serem realizados até 

2035, aos custos de operação, administração e manutenção. 

Demanda projetada 

Com o intuito de determinar a demanda anual futura, que serve como indicador para 
elaboração das projeções dos serviços e custos de operação e das receitas para o período 
restante da operação partiu-se dos estudos demográficos realizados para o município, no 
período em estudo.  

Em estudo específico para a demanda futura, ficou demonstrado que, as variáveis 
explicativas adotadas e que apresentam melhor correlação com as demandas de água são 

as do crescimento demográfico para volume doméstico e, também, comercial. 

O resultado alcançado compreendeu taxas de crescimento com uma distribuição linear do 
contribuinte do sistema, as quais foram consideradas exeqüíveis para o cenário municipal e, 
conseqüentemente, mantidas neste trabalho. 

Para efeito das estimativas financeiras (receitas e custos) das variáveis projetadas, para a 
análise futura da demanda de São Francisco de Paula, será levado em conta somente o nº 
de domicílio, em razão de que a atual estrutura tarifária já cobra do usuário ligado, mesmo 
que não esteja consumindo, assim há crescimento de receita e custos, justificado não só 

pelo crescimento populacional. 

Receita Projetada 

As receitas operacionais denominadas diretas foram projetadas considerando a obtida em 
2012, a respectiva tarifa média por domicílio e o nº de domicílios futuros, mostrando uma 
evolução crescente, até 2035. As receitas indiretas foram calculadas considerando uma 
relação das receitas indiretas/receitas diretas verificada no período de Jan/2012 a Dez/2012 
em 1%, projetadas segundo o próprio crescimento das receitas operacionais, como pode ser 
verificado pelo resultado do quadro 3.1-A e com valores  a preços constantes de dezembro 

de 2012.  

As novas receitas decorrem da abertura do novo sistema de esgoto previsto para 2018 
considerando que 80% da população será atendida e receita unitária corresponde a 80% 
das receita unitária do sistema de água e projetada até sua universalização em 2030. 

Investimentos  

Considerando o mapa de investimentos nos sistemas de água e esgoto proposto para São 
Francisco de Paula, foi procedido o levantamento de custos para implantação das obras de 
melhorias do Plano, sendo prevista só a participação de capital próprio, e das fases 

subseqüentes considerando projetos, obras, equipamentos e os de reposição.  

Os investimentos estão bem explicitados no capítulo especifico referente ao orçamento das 
propostas do Plano. Nesta análise cabe mostrar os custos totais por item, segundo o 
período de desembolso como mostra o cronograma de investimentos destas obras, que 
considera os desembolsos realizados até dezembro de 2035 recursos suficientes para 
construção das etapas do sistema capaz de atender à demanda futura até o ano horizonte 
do projeto. 
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Custos de Operação, Administração e Manutenção (OAM) 

Esta tarefa compreende o levantamento da composição dos custos da Operadora com as 
equipes de operação e pessoal administrativo, veículos e equipamentos, insumos, materiais 
de escritório, energia elétrica, produtos químicos e demais custos envolvidos na Operação, 
Administração e Manutenção. 

O dimensionamento das despesas com OAM para o sistema de água e esgoto de São 
Francisco de Paula baseou-se no relatório contábil – financeiro a nível municipal da 
CORSAN, com dados oficiais de 2003 a 2012, onde atinge em 2030 (ano da 
universalização) um total de  R$ 5.434.283,43, conforme pode ser verificado no quadro em 
seqüência. Cabe destacar que, este valor total de despesa está estruturado para cumprir 
satisfatoriamente as atribuições inerentes ao papel da concessionária, sejam aquelas 
vinculadas à operação propriamente dita, como, também, as voltadas para os serviços de 
conservação e manutenção do sistema na situação atual. 

Taxa de Fiscalização e Regulação 

A título de despesa de fiscalização e regulação foi considerado o que dispõe sobre o cálculo 
e os procedimentos para o recolhimento por parte dos prestadores dos serviços de 
saneamento básico no Estado do Rio Grande do Sul regulado pela AGERGS da Taxa de 
Regulação, Controle e Fiscalização – TRCF. 

A TRCF será de 0,50% (cinqüenta centésimos por cento) do faturamento anual diretamente 
obtido com a prestação do serviço, subtraídos os valores dos tributos incidentes sobre o 
mesmo”. 

Verba para Educação Ambiental 

Foi estipulada uma verba para projetos de educação ambiental. No caso estima-se um 
percentual de 1% sobre as receitas brutas, segundo parâmetros utilizados pelo Ministério 
das Cidades para Sistema de Abastecimento de Água. 

Análise dos Resultados 

Em síntese, o fluxo de caixa consiste do registro de todas as entradas (receita tarifária, 
capital próprio e empréstimos) e todos os desembolsos (custos operacionais, tributos, 
impostos, investimentos, encargos financeiros, entre outros) projetados ano a ano, ao longo 
do prazo da concessão, de forma a permitir a apuração da poupança líquida 

correspondente, medida pelo VPL- Valor Presente Líquido. 

Este procedimento foi adotado para as condições com capital próprio, de modo que se 
pudesse avaliar o impacto real do retorno do investimento sem considerar a alavancagem, já 
que a mesma é risco do empreendedor e não é levada em conta para efeito de uma análise 

de sustentabilidade se for o caso.  

Na modelagem financeira do cenário “Com Plano”, as receitas de água variaram em 3% ao 
ano acima da taxa de crescimento populacional estimado e as receitas de esgoto 
consideraram 80% destas primeiras receitas. Já pelo lado das despesas, a taxa da variação 
anual considerada pelo modelo foi à mesma taxa anual de incremento populacional 
projetado para a água. O resultado deste modelo, de cenário financeiro, proporcionou 
viabilidade ao “Plano”, produzindo até o ano de 2035 o Valor Presente Líquido (VPL) 
positivo de R$ 1,46 milhões, a preços de dezembro de 2012. Os quadros 3.1-A e 3.1-B 

mostram o cenário comentado para o Fluxo de Caixa Operacional da modelagem.  
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QUADRO.3.1-A. 
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL - SISTEMA ÁGUA/ESGOTO - CENÁRIO COM "PLANO MUNICIPAL" 

CORSAN-SÃO FRANCISCO DE PAULA-(R$/DEZ. 2012) 

 

 

  

DESCRIÇÃO / PERÍODO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 - RECEITAS OPERACIONAIS ÁGUA  R$            3.783.072,85  R$           3.832.595,93  R$           3.882.119,01  R$           3.924.237,42  R$           4.085.346,50  R$           4.252.590,31  R$           4.426.191,94  R$           4.606.382,33  R$           4.772.315,62  R$          4.944.059,16  R$           5.121.812,23  R$           5.305.780,83 

1.1 - POUPANÇA LÍQUIDA ( 2003-2012)
533.800,51-                    

1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS ESGOTO  R$           3.402.072,25  R$           3.540.953,55  R$           3.685.105,87  R$           3.817.852,50  R$          3.955.247,33  R$           4.097.449,78  R$           4.244.624,66 

2 - RECEITAS INDIRETAS  R$                37.830,73  R$                38.325,96  R$                38.821,19  R$                39.242,37  R$                40.853,46  R$                76.546,63  R$                44.261,92  R$                46.063,82  R$                47.723,16  R$               49.440,59  R$                51.218,12  R$                53.057,81 

3 = (1+2) RECEITAS TOTAIS  R$            3.287.103,07  R$           3.870.921,89  R$           3.920.940,20  R$           3.963.479,79  R$           4.126.199,96  R$           7.731.209,18  R$           8.011.407,41  R$           8.337.552,03  R$           8.637.891,27  R$          8.948.747,08  R$           9.270.480,13  R$           9.603.463,30 

4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS ÁGUA  R$            3.243.323,42  R$           3.285.780,81  R$           3.328.238,19  R$           3.364.347,36  R$           3.400.456,52  R$           3.436.565,69  R$           3.472.674,86  R$           3.508.784,03  R$           3.529.300,10  R$          3.549.816,18  R$           3.570.332,26  R$           3.590.848,34 

4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS ESGOTO  R$           1.030.969,71  R$           1.041.802,46  R$           1.052.635,21  R$           1.058.790,03  R$          1.064.944,85  R$           1.071.099,68  R$           1.077.254,50 

5.1 - DESPESAS INDIRETAS  R$              457.636,61  R$              463.627,39  R$              469.618,18  R$              474.713,22  R$              479.808,26  R$              484.903,31  R$              489.998,35  R$              495.093,40  R$              497.988,24  R$             500.883,08  R$              503.777,92  R$              506.672,77 

5.2 - TAXA DE REGULAÇÃO  R$                19.604,70  R$                19.817,40  R$                20.631,00  R$                38.656,05  R$                40.057,04  R$                41.687,76  R$                43.189,46  R$               44.743,74  R$                46.352,40  R$                48.017,32 

5.3 - VERBA EDUCAÇÃO AMBIENTAL  R$                39.209,40  R$                39.634,80  R$                41.262,00  R$                77.312,09  R$                80.114,07  R$                83.375,52  R$                86.378,91  R$               89.487,47  R$                92.704,80  R$                96.034,63 

6 = (4+5) DESPESAS TOTAIS  R$            3.700.960,03  R$           3.749.408,20  R$           3.856.670,47  R$           3.898.512,77  R$           3.942.157,79  R$           5.068.406,85  R$           5.124.646,78  R$           5.181.575,91  R$           5.215.646,74  R$          5.249.875,32  R$           5.284.267,06  R$           5.318.827,55 

7 = (3-6) RESULTADO -R$              413.856,96  R$              121.513,69  R$                64.269,74  R$                64.967,02  R$              184.042,18  R$           2.662.802,34  R$           2.886.760,63  R$           3.155.976,11  R$           3.422.244,53  R$          3.698.871,76  R$           3.986.213,07  R$           4.284.635,75 

8 - INVESTIMENTOS SISTEMA ATUAL  R$              167.230,60  R$              169.419,77  R$              171.608,93  R$              173.470,77  R$              175.332,62  R$              177.194,46  R$              179.056,30  R$              180.918,15  R$              181.975,98  R$             183.033,82  R$              184.091,66  R$              185.149,50 

9a - INVESTIMENTO SISTEMA ÁGUA - CENÁRIO "COM 

PLANO"

 R$           1.727.105,82  R$           1.727.105,82 

9 - INVESTIMENTOS SISTEMA ESGOTO - CENÁRIO "COM 

PLANO"

 R$           9.977.719,23  R$           3.325.906,41  R$           3.325.906,41  R$           3.325.906,41  R$          3.325.906,41  R$           1.662.953,20  R$           1.662.953,20 

10 - SERVIÇO DA DÍVIDA BB  R$                25.532,18  R$                25.532,18  R$                25.532,18  R$                25.532,18  R$                25.532,18  R$                25.532,18  R$                25.532,18  R$                25.532,18  R$                25.532,18  R$               25.532,18  R$                25.532,18  R$                25.532,18 

11 - SERVIÇO DÍVIDA BANRISUL  R$                             -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                             -   

12 - SERVIÇO DA DÍVIDA CEF ( Esgoto)  R$                             -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                            -    R$                             -   

13 = (8+9+10+11+12) INVESTIMENTOS + SERV DÍV  R$              192.762,78  R$              194.951,95  R$              197.141,11  R$           1.926.108,78  R$           1.927.970,62  R$         10.180.445,87  R$           3.530.494,89  R$           3.532.356,73  R$           3.533.414,57  R$          3.534.472,41  R$           1.872.577,05  R$           1.873.634,89 

13 = (7-12) RESULTADO  COM PLANO -R$              606.619,74 -R$                73.438,25 -R$             132.871,38 -R$          1.861.141,76 -R$           1.743.928,44 -R$           7.517.643,53 -R$              643.734,26 -R$              376.380,62 -R$             111.170,04  R$             164.399,34  R$           2.113.636,02  R$           2.411.000,86 

universalização
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QUADRO3.1-B 
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL  -SISTEMA ÁGUA/ESGOTO - CENÁRIO COM "PLANO MUNICIPAL" 

CORSAN-SÃO FRANCISCO DE PAULA-(R$/DEZ. 2012) 

DESCRIÇÃO / PERÍODO 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

1 - RECEITAS OPERACIONAIS ÁGUA  R$          5.496.177,91  R$          5.683.334,86  R$          5.876.774,67  R$          6.076.705,86  R$          6.283.343,83  R$          6.496.911,04  R$          6.705.617,20  R$          6.920.998,51  R$          7.143.267,65  R$          7.372.674,99  R$          7.609.449,80 

1.1 - POUPANÇA LÍQUIDA ( 2003-2012)

1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS ESGOTO  R$          4.396.942,33  R$          4.546.667,89  R$          4.701.419,73  R$          4.861.364,69  R$          5.026.675,07  R$          5.197.528,84  R$          5.364.493,76  R$          5.536.798,81  R$          5.714.614,12  R$          5.898.140,00  R$          6.087.559,84 

2 - RECEITAS INDIRETAS  R$               54.961,78  R$               56.833,35  R$               58.767,75  R$               60.767,06  R$               62.833,44  R$               64.969,11  R$               67.056,17  R$               69.209,99  R$               71.432,68  R$               73.726,75  R$               76.094,50 

3 = (1+2) RECEITAS TOTAIS  R$          9.948.082,02  R$        10.286.836,10  R$        10.636.962,15  R$        10.998.837,61  R$        11.372.852,34  R$        11.759.408,99  R$        12.137.167,14  R$        12.527.007,31  R$        12.929.314,44  R$        13.344.541,74  R$        13.773.104,14 

4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS ÁGUA  R$          3.611.364,41  R$          3.625.572,15  R$          3.639.779,89  R$          3.653.987,63  R$          3.668.195,37  R$          3.682.403,11  R$          3.689.996,39  R$          3.697.589,67  R$          3.705.182,95  R$          3.712.791,82  R$          3.720.416,32 

4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS ESGOTO  R$          1.083.409,32  R$          1.087.671,65  R$          1.091.933,97  R$          1.096.196,29  R$          1.100.458,61  R$          1.104.720,93  R$          1.106.998,92  R$          1.109.276,90  R$          1.111.554,89  R$          1.113.837,55  R$          1.116.124,90 

5.1 - DESPESAS INDIRETAS  R$             509.567,61  R$             511.572,33  R$             513.577,06  R$             515.581,79  R$             517.586,52  R$             519.591,25  R$             520.662,67  R$             521.734,09  R$             522.805,51  R$             523.879,13  R$             524.954,95 

5.2 - TAXA DE REGULAÇÃO  R$               49.740,41  R$               51.434,18  R$               53.184,81  R$               54.994,19  R$               56.864,26  R$               58.797,04  R$               60.685,84  R$               62.635,04  R$               64.646,57  R$               66.722,71  R$               68.865,52 

5.3 - VERBA EDUCAÇÃO AMBIENTAL  R$               99.480,82  R$             102.868,36  R$             106.369,62  R$             109.988,38  R$             113.728,52  R$             117.594,09  R$             121.371,67  R$             125.270,07  R$             129.293,14  R$             133.445,42  R$             137.731,04 

6 = (4+5) DESPESAS TOTAIS  R$          5.353.562,57  R$          5.379.118,67  R$          5.404.845,35  R$          5.430.748,28  R$          5.456.833,29  R$          5.483.106,43  R$          5.499.715,48  R$          5.516.505,77  R$          5.533.483,06  R$          5.550.676,63  R$          5.568.092,74 

7 = (3-6) RESULTADO  R$          4.594.519,44  R$          4.907.717,42  R$          5.232.116,80  R$          5.568.089,34  R$          5.916.019,05  R$          6.276.302,56  R$          6.637.451,66  R$          7.010.501,54  R$          7.395.831,38  R$          7.793.865,11  R$          8.205.011,40 

8 - INVESTIMENTOS SISTEMA ATUAL  R$             186.207,34  R$             186.939,92  R$             187.672,49  R$             188.405,06  R$             189.137,63  R$             189.870,20  R$             190.261,73  R$             190.653,25  R$             191.044,77  R$             191.437,09  R$             191.830,22 

9a - INVESTIMENTO SISTEMA ÁGUA - CENÁRIO "COM 

PLANO"

9 - INVESTIMENTOS SISTEMA ESGOTO - CENÁRIO "COM 

PLANO"

 R$          6.651.812,82 

10 - SERVIÇO DA DÍVIDA BB  R$               25.532,18  R$               25.532,18  R$               25.532,18  R$               25.532,18  R$               25.532,18  R$               25.532,18  R$               25.532,18  R$               25.532,18  R$               25.532,18  R$               25.532,18  R$               25.532,18 

11 - SERVIÇO DÍVIDA BANRISUL  R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -   

12 - SERVIÇO DA DÍVIDA CEF ( Esgoto)  R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -   

13 = (8+9+10+11+12) INVESTIMENTOS + SERV DÍV  R$          6.863.552,34  R$             212.472,10  R$             213.204,67  R$             213.937,24  R$             214.669,81  R$             215.402,38  R$             215.793,91  R$             216.185,43  R$             216.576,95  R$             216.969,27  R$             217.362,40 

13 = (7-12) RESULTADO  COM PLANO -R$          2.269.032,90  R$          4.695.245,33  R$          5.018.912,13  R$          5.354.152,10  R$          5.701.349,24  R$          6.060.900,18  R$          6.421.657,75  R$          6.794.316,12  R$          7.179.254,44  R$          7.576.895,84  R$          7.987.649,00 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos levantamentos e análises procedidos neste trabalho, julga-se oportuno 
evidenciar o comportamento de algumas variáveis que afetaram o modelo. 

A primeira delas refere-se ao comportamento da receita estimada para o período do Plano, 
onde se prevê um aumento anual em razão do crescimento da economia e da população do 
município e, por outro lado, um aumento dos custos, também, em razão da implantação e 
manutenção dos Projetos.  

Conforme se constatou, na análise da alternativa selecionada com a implantação dos 
Projetos, a concessionária continua sustentável economicamente, com um bom nível de 
poupança liquida. Como se verifica não há necessidade de rever novas alternativas de 
investimentos, além de se buscar participação de capital de terceiros para alavancar o 

empreendimento.  

Não foi considerada verba de provisão para ações de Plano de Emergências e 
Contingências, que objetiva estabelecer os procedimentos de atuação assim como 
identificar a infraestrutura necessária do responsável pela manutenção das obras nas 
atividades tanto de caráter preventivo quanto corretivo, que elevem o grau de segurança e 
garanta com isto a continuidade operacional dos serviços etc. 

Para tanto a concessionária dos serviços municipais de água e esgoto deve, nas suas 
atividades de operação e manutenção utilizar mecanismos locais e corporativos de gestão 
no sentido de prevenir ocorrências indesejadas através de controles e monitoramento das 
condições físicas das instalações e equipamentos visando minimizar ocorrência de sinistros 
e interrupções na prestação dos serviços, ou seja, admite-se que este componente esteja 
dentro das verbas orçamentárias. 
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1 APRESENTAÇÃO 

Este documento se refere ao Contrato nº 07/2016 firmado entre a Key Consultoria e 
Treinamento Ltda. e o Consórcio Público de Saneamento Básico da Bacia Hidrográfica do Rio 
dos Sinos – Pró-Sinos, cujo objeto é a Contratação de Consultoria Especializada para a 
Revisão e Complementação dos Planos Municipais e do Plano Regional de Saneamento 
Básico dos Municípios do Consórcio Pró-Sinos. 

Os serviços previstos inserem-se no contexto da Lei nº 11.445/2007, que estabelece as 
diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a Política Federal de Saneamento 
Básico. Os serviços também são balizados pelo Decreto nº 7.217/2010, que regulamenta a 
referida Lei, bem como no Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257/2001), que define o acesso 
aos serviços de saneamento básico como um dos componentes do direito à cidade. 

A Política e o Plano de Saneamento Básico, instituídos pela Lei nº 11.445/2007, são os 
instrumentos centrais da gestão dos serviços. Conforme esse dispositivo, o Plano de 
Saneamento Básico estabelece as condições para a prestação dos serviços de saneamento 
básico, definindo objetivos e metas para a universalização, assim como programas, projetos 
e ações necessários para alcançá-la. 

O presente relatório síntese se refere ao resumo dos aspectos detalhados nos produtos para 
a elaboração do relatório final do Plano Municipal de Saneamento Básico, sendo que ambos 
contemplam a revisão dos eixos de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento 
Sanitário, tal qual previsto no Termo de Referência. A síntese poderá ser distribuída aos 
participantes representantes de entidades não pertencentes à administração pública, 
possibilitando a participação social e discussão do Plano. 

1.1 JUSTIFICATIVAS, DIRETRIZES E OBJETIVOS 

A universalização do acesso ao saneamento básico, com quantidade, igualdade, continuidade 
e controle social é um desafio que o poder público municipal, como titular dos serviços detém. 

Para encarar esse desafio, dos mais significativos para os municípios, o Plano de Saneamento 
Básico constituir-se-á em importante ferramenta de planejamento e gestão, visando alcançar 
a melhoria das suas condições sanitárias e ambientais e, consequentemente, da qualidade de 
vida da população do Município de São Francisco de Paula.Soma-se ao exposto, a exigência 
do Plano municipal como condição de validade dos contratos que tenham por objeto a 
prestação de serviços públicos de saneamento básico. O Plano e os contratos visam 
assegurar a adequada cobertura e qualidade dos serviços prestados. 

São objetivos gerais do Plano Municipal de Saneamento Básico de São Francisco de Paula 
promover a saúde, a qualidade de vida e do meio ambiente, assim como organizar a gestão e 
estabelecer as condições para a prestação dos serviços de saneamento básico, de forma a 
que cheguem a todo cidadão, integralmente, sem interrupção e com qualidade. 

Os objetivos específicos do Plano Municipal de Saneamento Básico de São Francisco de 
Paula são dotar o gestor público de instrumento de planejamento de curto, médio e longo 
prazo, planejar a priorização da participação da sociedade na gestão dos serviços, deforma a 
atender as necessidades presentes e futuras de infraestrutura sanitária. 
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2 DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

2.1 RESPONSABILIDADE PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

O Sistema de Abastecimento de Água do município de São Francisco de Paula é de 
titularidade da Prefeitura Municipal e com concessão para Companhia Riograndense de 
Saneamento - CORSAN.  

O Município assinou convênio de cooperação com a Agência Estadual de Regulação dos 
Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul e celebrou Contrato de Programa com a 
CORSAN relativamente aos serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento do 
esgoto sanitário.  

Através desse instrumento, o município outorga à CORSAN a prestação dos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, compreendendo a exploração, execução de 
obras, ampliações e melhorias, com obrigação de fazer, ampliar, melhorar, explorar e 
administrar, com exclusividade, os serviços de abastecimentos de água potável e esgoto 
sanitário, na área urbana e áreas contíguas, incluindo a captação, adução de água bruta, 
tratamento, adução de água tratada, distribuição e medição do consumo de água, bem como 
a coleta, transporte, tratamento e destino final de esgoto, o faturamento e entrega de contas 
de água e esgoto, sua cobrança e arrecadação, atendimento público ao usuário dos sistemas, 
controle de qualidade da água e cadastro de consumidores, atendidos os princípios da 
conveniência social, ambiental, técnica e econômica e, ainda, a Política Estadual de 
Saneamento. 

O Município de São Francisco de Paula foi autorizado a celebrar contrato de programa com a 
CORSAN, nos termos da Lei Federal nº 11.107, de 06/04/2005, Decreto nº 6.017/2007 e Lei 
Federal nº 11/445/2007, delegando a prestação de serviços de abastecimento de água potável 
e esgotamento sanitário, compreendendo a execução de obras de infraestrutura e atividades 
afins. 

Pelo mesmo dispositivo legal, foi autorizado a firmar Convênio com vistas a delegar a 
AGERGS a Regulação dos Serviços Públicos delegados de Abastecimento de Água Potável 
e de Esgotamento Sanitário. 

2.2 SITUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

2.2.1 VISÃO GERAL DOS SISTEMAS EXISTENTES (INFRAESTRUTURA, TECNOLOGIA 
E OPERAÇÃO) 

O Município de São Francisco de Paula se abastece de um Sistema Isolado de Abastecimento 
de Água, totalmente operacionalizado pela CORSAN. 

As características gerais podem ser visualizadas no croqui da Figura a seguir. 
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Figura 1: Croqui do SAA –São Francisco de Paula 
Fonte: Agência Nacional de Águas, 2016. 

2.2.1.1 Captação e Adução 

A captação de água bruta é realizada em manancial superficial no Arroio Querência, 
diretamente no leito, com represamento local de pequeno porte objetivando elevar o nível de 
água local e evitar danos aos equipamentos por sucção de ar em períodos de estiagem. 

A estação de captação é composta de uma casa de máquinas composta por01 grupo motor 
bomba horizontal de 100cv, 01 grupo bomba submersa de 100 cv (reserva), quadro de 
comando e demais instalações elétricas. 

O ponto de captação apresenta uma vazão outorgada de 60 l/s, para 24 horas de 

bombeamento. A vazão captada e aduzida à Estação de Tratamento de Água é de 60 l/s em um 

regime de operação diário de 16 horas (CORSAN, 2016). 

2.2.1.2 Estações de Bombeamento de Água Bruta - EBAB 

O Sistema de Abastecimento de Água de São Francisco de Paula conta com uma EBAB, 
localizada às margens do ponto de captação (Barragem do Arroio Querência). Possui estrutura 
predial em concreto armado, sendo constituída de sistema de sucção, casa de bombas, 
quadro de comando e bombas reserva.  A EBAB opera com vazão de 60 l/s em um regime de 
operação diário de 16 horas.  
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2.2.1.3 Estação de Tratamento de Água - ETA 

O SAA de São Francisco de Paula conta com uma Estação de Tratamento de Água - ETA, 
cuja capacidade nominal é de 56 l/s. Atualmente a estação está operando com 60 l/s, em torno 
de 4 l/s acima da sua capacidade. O regime de operação diário é de 16 horas. 

2.2.1.4 Reservatórios 

Após a implementação do projeto Reestruturação Parcial do Sistema de Distribuição de Água, 
o município passou a ser abastecido por nove (9) reservatórios com capacidade total de 1.640 
m³, distribuídos no centro e nos bairros de onde é feita a distribuição para as residências. A 
distribuição e localização dos reservatórios são conferidas no Quadro 1. 

Quadro 1: Reservatórios de Água Tratada em São Francisco de Paula 

RESERVATÓRIOS 

POS. NOME BAIRRO CAPACIDADE m³ TIPO 

1 R1 
COTIZA 

500 APOIADO 

2 R2 100 ELEVADO 

3 R3 
ETA 

50 ELEVADO 

4 R4 400 ENTERRADO 

5 R5 SÃO BERNARDO 200 APOIADO 

6 R6 CENTRO 250 ELEVADO 

7 R7 EUCALIPTO 100 APOIADO 

8 R8 SÃO MIGUEL 10 ELEVADO 

9 R9 SANTA ISABEL 30 APOIADO 

TOTAL 1.640  

2.2.1.5 Estações de Bombeamento de Água Tratada- EBAT 

O Sistema de Abastecimento de Água de São Francisco de Paula conta com cinco (5) EBATs, 
para atender a necessidade de vencer a topografia acidentada do município, que estão 
situadas nos locais indicados no Quadro 2. 

Quadro 2: Características e Localização das EEAT 

EEAT - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 

POS. NOME LOCALIZAÇÃO M³/ hora 

1 EBAT 01 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 74 

2 EBAT 02 COTIZA 78 

3 EBAT 03 LOT. COLINAS 10 

4 EBAT 04 LOT. MONTE BELO 32 

5 EBAT 05 LOT. SÃO MIGUEL 10 

Fonte: CORSAN, 2016. 
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2.2.1.6 Rede de Distribuição e Ligações Prediais 

De acordo com a CORSAN (2016), a rede de distribuição de água potável de São Francisco 
de Paula conta com uma extensão total de, aproximadamente, 97.144 metros de tubulações 
com diferentes diâmetros e materiais conforme descritos na Tabela 1. 

Tabela 1: Caracterização da Rede de Distribuição de Água Potável - São Francisco de Paula 

Material Extensão (m) Diâmetro (mm) 

FC 1.500 75 

FC 2.600 60 

FC 800 125 

FC 800 150 

FC 3.000 100 

PVC 4.500 75 

PVC 60.400 50 

PVC 9.600 100 

PVC 200 40 

FOFO 1.500 200 

FOFO 2.000 60 

FOFO 500 75 

Distr. Precário 1.244 32 

PEAD 3.500 60 

PVC / DEFOFO 3.500 200 

PVC/DEFOFO 1.500 150 

Fonte: CORSAN, 2016. 

O SAA conta com 6.042 ligações, onde 5.697 ligações encontram-se ativas (CORSAN, 
12/2016). Destas ligações resultam em 6.487 economias com consumo. 

Tabela 2: Forma de Abastecimento de Água 

Ligações Ligações Ativas Economias com consumo 

6.042 5.697 6.487 
Fonte: CORSAN, 2016. 

Em relação à cobertura do SAA, a fração da zona urbana contemplada no atendimento no 
sistema é de 100%, enquanto que na zona rural, as áreas adjacentes e o distrito Lajeado 
Grande são atendidos, o que representa 56,10% de atendimento dos habitantes rurais. Assim, 
a cobertura total do sistema na municipalidade de São Francisco de Paula é de 
aproximadamente 84,5%, correspondendo a 18.188 habitantes dos 21.515 habitantes totais. 

2.2.1.7 IDENTIFICAÇÃO DAS POPULAÇÕES NÃO ATENDIDAS PELO SISTEMA E 

SUJEITAS A FALTA DE ÁGUA 

As áreas que não possuem rede de distribuição para o fornecimento de água potável, pelo 
Sistema de Abastecimento de Água, as quais são abastecidos por sistemas alternativos 
particulares sem fiscalização e controle de potabilidade são as áreas dos Distritos Cazuza 
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Ferreira, Eletra, Juá, Rincão dos Kroeff e Tainhas. Estas áreas não atendidas contam com 
aproximadamente 1.106 economias, havendo algumas com captação de água subterrânea 
por meio de poços tubulares conhecidos popularmente como “poço artesiano”. 

2.2.2 CONSUMO PER CAPITA 

O município de São Francisco de Paula apresenta um consumo per capita de água na ordem 
de 146,59 l/hab/dia (média) segundo dados obtidos junto ao SNIS 2015. No entanto, o 
consumo per capita efetivo do SAA é de 105 l/hab.dia. 

O valor consumido é considerado abaixo da média dos últimos três anos do Estado do Rio 
Grande do Sul que é 154,9 l/hab/dia, (SNIS, 2015). 

2.2.3 QUALIDADE DA ÁGUA TRATADAE DISTRIBUIÍDA À POPULAÇÃO 

As tabelas a seguir apresentam informações sobre o monitoramento e qualidade da água 
tratada e distribuída à população de São Francisco de Paula, segundo a SNIS, 2014. 

Tabela 3: Amostragem e Números da Qualidade da Água - Cloro 

AMOSTRA PARA ANÁLISE CLORO RESIDUAL 

Obrigatórias 
(amostra/ano) 

Analisadas (amostra/ano) 
Resultados fora do padrão 

(amostra/ano) 

1.008 4.812 494 
Fonte: SNIS, 2014. 

Tabela 4: Amostragem e Números da Qualidade da Água – Físico-Química 

 AMOSTRAS PARA ANÁLISE TURBIDEZ 

Obrigatórias  
(amostra/ano) 

Analisadas  
(amostra/ano) 

Resultados fora do padrão  
(amostra/ano) 

1.008 2.630 0 
Fonte: SNIS, 2014. 

Tabela 5: Amostragem e Números da Qualidade da Água - Microbiológica 

AMOSTRAS PARA ANÁLISE COLIFORMES TOTAIS 

Obrigatórias 
 (amostra/ano) 

Analisadas 
 (amostra/ano) 

Resultados fora do padrão  
(amostra/ano) 

1.008 960 03 

Fonte: SNIS, 2014. 

2.2.3.1 Número de Ligações e Hidrometração 

Segundo a CORSAN, o número de ligações ativas de água é de 5.697, sendo 5.686 
micromedidas, resultando em índice de hidrometação de 99,80 %. 
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2.2.3.2 Inadimplência de Usuários 

Segundo a CORSAN (2016), a inadimplência de usuários gira em torno de 7,45% (antes de 
out/2016), sendo este índice considerável médio/alto para a Companhia. 

2.2.3.3 Índices de Perdas 

De acordo com a CORSAN (2016), o SAA de São Francisco de Paula apresentou 
aproximadamente 32,21% de Perdas de Faturamento (média) e 34,4 % de Perdas de 
Distribuição (média) no período de junho a dezembro de 2016. 

2.2.4 PROJETOS E OBRAS PREVISTAS 

Conforme a CORSAN, bem como, a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente de São 
Francisco de Paula, não existe previsão de obras e ou projetos a serem desenvolvidos para 
município de São Francisco de Paula relativo ao abastecimento de água, tanto a curto, como 
a médio e longo prazo.  

2.2.5 AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO FRENTE À DEMANDA E AO 
ESTADO DAS ESTRUTURAS 

A seguir será avaliada a capacidade de atendimento à demanda de água do sistema e o estado 
das estruturas existentes. 

Captação 

O ponto de Captação do SAA de São Francisco de Paula está localizado na Barragem do 
Arroio Querência, para tratamento na ETA da cidade. Atualmente, a disponibilidade hídrica 
atende a demanda do município nos moldes utilizados. 

Estações de Bombeamento de Água Bruta  

A EBAB que integra e contempla o SAA de São Francisco de Paula apresenta boas condições, 
físicas e operacionais, com os seus conjuntos moto-bomba adequados e suficientes para 
atender a demanda do Sistema de acordo com a atual demanda.  

Estação de Tratamento de Água  

A Estação de Tratamento de Água – ETA de São Francisco de Paula está operando 4 l/s acima 
da sua capacidade nominal em um regime de operação diário de 16 horas. Frente a isso, é 
necessário o aumento do regime de operação da ETA concomitantemente à redução da vazão 
de operação.  

Reservatórios São Francisco de Paula 

O sistema de reservação do SAA de São Francisco de Paula é suficiente para atender a 
demanda do município, uma vez que o regime de desabastecimento está em torno de 12 
horas. A CORSAN possui uma normativa que define como regular um período mínimo de 
desabastecimento 8 horas.  
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Redes de Distribuição 

Em relação às redes de distribuição do SAA de São Francisco de Paula, há uma necessidade 
de ampliação para universalizar o sistema na zona rural, contemplando assim as áreas não 
atendidas do município atualmente. 

Destinação Final do Lodo da ETA 

O descarte do lodo da Estação de Tratamento de Água é o ponto crítico do SAA de São 
Francisco de Paula. Atualmente ele é lançando em sua totalidade no corpo hídrico 

2.3 SITUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

2.3.1 VISÃO GERAL DOS SISTEMAS (INFRAESTRUTURAS, TECNOLOGIA E 
OPERAÇÃO) QUANTO A CAPACIDADE INSTALADA FRENTE A DEMANDA E 
ESTADO DAS ESTRUTURAS 

O município de São Francisco de Paula não possui sistema de esgotamento sanitário coletivo, 
conta apenas com soluções individuais primárias de tratamento de esgoto. Estas soluções são 
compostas de: 

a) Fossa e sumidouro (antigo poço negro);  

b) Fossa, filtro e sumidouro;  

c) Fossa, filtro e rede pluvial, que são os mais comuns. 

 
Figura 2: Exemplificação do Tratamento Adotado 

Fonte: Keyassociados, 2016. 

Para evitar possível contaminação das águas subterrâneas a médio e longo 
prazo, os sistemas de tratamento primário devem passar por esgotamento e limpeza 
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periódica em prazos não superior a cinco (5) anos, conforme a Norma Técnica NBR 7.229 que 
fixa as condições exigíveis para projeto, construção e operação de sistemas de tanques 
sépticos.  

2.3.1.1 Ligações de esgoto 

O município de São Francisco de Paula não apresenta ligações de esgoto, isso decorre pelo 
falo de a totalidade dos domicílios possuírem apenas soluções individuais primárias de 
tratamento, não possuindo nenhuma rede coletora coletiva e nenhuma ligação de esgoto. 

2.3.1.2 Redes Coletoras 

O município de São Francisco de Paula não possui redes coletoras de esgoto, apenas rede 
de afastamento, coletando o efluente após a fossa séptica. 

Mas, a municipalidade já possui um projeto executivo para a implantação de um SES da 
CORSAN que contará com redes coletoras do tipo separador absoluto. 

2.3.1.3 Interceptores e Estações de Bombeamento de Esgoto 

O sistema de esgotamento sanitário não conta com nenhuma estação de bombeamento de 
esgoto e interceptor instalado, apenas em projeto. 

2.3.1.4 Estações de Tratamento 

O município não dispõe de nenhuma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). 

2.3.1.5 Disposição Final 

A disposição final dos efluentes sanitários do município de São Francisco de Paula em sua 
maioria é realizada na rede pluvial que desemboca nos Arroios Boa Vista e Arroio São 
Francisco de Paula, que deságuam no Rio dos Sinos. Há uma parte ainda, dos sistemas 
individuais, que possui sua emissão do efluente cloacal em sumidouros. 

Como o município não dispõe de um controle e fiscalização de manutenção das fossas e filtros 
instalados nos domicílios existe um grande risco de contaminação dos corpos hídricos pelo 
lançamento desses efluentes sanitários sem as devidas tratativas.  

2.3.2 GERAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO 

Conforme as projeções populacionais deste plano, a municipalidade apresenta 
aproximadamente 21.278 habitantes. De acordo com o SNIS (2014), o consumo per capita do 
município é de 147 l/hab.dia. Deste consumo, cerca de 80% é devolvido ao sistema em forma 
de esgoto sanitário.  

Qdmédio = (21.278 * 147 * 0,8) / 86400 
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Sendo assim, o resultado da contribuição média de esgoto dos habitantes de São Francisco 
de Paula é uma vazão de 29 l/s de esgoto, conforme o cálculo acima. 

Segundo a CORSAN (2016), como 0% da população está contemplada no sistema de coleta 
e tratamento de esgoto do município, a vazão média correspondente ao esgoto não tratado, é 
a mesma apresentada pela fórmula acima, girando em torno de 29 l/s. 

2.3.2.1 Identificação do Déficit das Instalações Hidrossanitárias e das Populações não 

Atendidas ou Sujeitas a Deficiências no Atendimento pelo Sistema Público 

Como não há um SES em São Francisco de Paula, o déficit de instalações hidrosanitárias de 
esgotamento sanitário corresponde a todos os domicílios da municipalidade.  

As áreas não atendidas ou sujeitas a dificiência no atendimento pelo SES de São Francisco 
de Paula  correspondem a praticamente todo o território da municipalidade, pois não existe um 
SES, (coletivo) implementado ainda. 

Sendo assim, no que tange a coleta e principalmente o tratamento, todo o território de São 
Francisco de Paula não é atendido por um sistema público eficiente de esgotamento sanitário.  

2.3.2.2 Áreas Contaminadas por Esgotos e Áreas de Risco de Contaminação 

Toda área, no Município de São Francisco de Paula, que não está contemplada pelo sistema 
de coleta e tratamento de esgoto, tem um potencial de sofrer alterações na qualidade do meio 
e vir a sofrer algum tipo de contaminação pelo esgoto cloacal, caracterizando assim como área 
de risco.  

Dentre os principais trechos, (núcleo urbano) onde foram identificadas alterações na qualidade 
dos cursos de água pelo lançamento de esgoto sanitário em São Francisco de Paula, citam-
se o Arroio Passo do Jarro, o Arroio José Velho, o Arroio Venturão e o Arroio Padilha, em 
constatação a nível preliminar. 

Entre os locais de risco, destacam-se os que dispõem de um crescimento habitacional sem 
planejamento e controle, como as localidades conhecidas como Cipó e Campo do Meio. 

2.3.3 PROJETOS E OBRAS PREVISTAS 

De acordo com a CORSAN (2016), existe um estudo de concepção para um SES em São 
Francisco de Paula, que contará com redes coletoras do tipo separador absoluto, estações de 
bombeamento de esgoto, emissários e uma Estação de Tratamento de Efluentes 

2.3.4 AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL E FUTURA DA GERAÇÃO DE ESGOTO 
VERSUS CAPACIDADE DE ATENDIMENTO PELOS SISTEMAS DISPONÍVEIS, 
SISTEMA PÚBLICO E SOLUÇÕES INDIVIDUAIS OU COLETIVAS 
CONTEMPLANDO O TRATAMENTO 

A geração total de esgoto correspondente aos moradores do município de São Francisco de 
Paula é em média 29,0 l/s. Como toda contribuição gerada não dispõe de um SES eficiente, o 
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déficit de efluente sanitário lançado sem as devidas tratativas corresponde a 100% da geração 
cloacal do município. 

Este déficit ocorre pela falta das estruturas básicas, como redes coletoras, estações 
elevatórias de esgoto, interceptores e emissários e de uma Estação de Tratamento de Esgoto, 
pois como caracterizado, não há um SES em São Francisco de Paula. 

Olhando para um universo de curto, médio e longo prazo, horizonte de 20 (vinte) anos, a 
geração futura (vazão) de esgoto total de São Francisco de Paula pode ser visualizada na 
Tabela 3. Para esta estimativa, considerou-se uma taxa de crescimento populacional, oriunda 
do estudo demográfico utilizado no Plano em questão e uma taxa de crescimento da geração 
de esgoto, em função dos dados de consumo per capta de água do SNIS dos últimos 10 anos, 
aplicados a um coeficiente de retorno de 80% que resulta na geração per capta de esgoto.   

Os valores aqui apresentados são apenas estimativas para efeitos de cálculo de vazão da 
geração total de esgoto de São Francisco de Paula.  

.  Tabela 6: Taxas de crescimento populacional e de geração de esgoto. 

Tx. Crescimento Populacional Tx Crescimento Esgoto (%) 

1,038555192 0,904524879 
Fonte: Keyassociados, 2016. 

Se obteve os resultados expostos na Tabela a seguir: 

Tabela 7: Estimativa de geração de esgoto de São Francisco de Paula. 

Estimativa de Geração de Esgoto 

Ano População (hab) 
Geração Per Capta 

(L/hab.dia) 
Vazão de Esgoto (l/s) 

2014 21202 118,56 29,09 

2015 21422 119,63 29,66 

2016 21645 120,71 30,24 

2017 21869 121,81 30,83 

2018 22097 122,91 31,43 

2019 22326 124,02 32,05 

2020 22558 125,14 32,67 

2021 22792 126,27 33,31 

2022 23029 127,42 33,96 

2023 23268 128,57 34,62 

2024 23510 129,73 35,30 

2025 23754 130,90 35,99 

2026 24001 132,09 36,69 

2027 24250 133,28 37,41 

2028 24502 134,49 38,14 

2029 24756 135,71 38,88 

2030 25013 136,93 39,64 

2031 25273 138,17 40,42 
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Estimativa de Geração de Esgoto 

Ano População (hab) 
Geração Per Capta 

(L/hab.dia) 
Vazão de Esgoto (l/s) 

2032 25536 139,42 41,21 

2033 25801 140,68 42,01 

2034 26069 141,96 42,83 

2035 26339 143,24 43,67 

2036 26613 144,53 44,52 

Fonte: Keyassociados, 2016. 
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3 PROGNÓSTICO E ALTERNATIVAS PARA OS SERVIÇOS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

3.1 PRAZOS DO PLANO 

Os prazos para a efetivação das ações em saneamento básico no PMSB foram estabelecidos 
da seguinte forma: 

• Prazo Imediato: Início imediatamente após a implementação do PMSB, com resultados 

em um período máximo de dois anos.  

• Curto Prazo: Início imediatamente após a implementação do PMSB, com resultados 

em um período máximo de seis anos.  

• Médio Prazo: Resultados em um período de sete a quatorze anos após a 

implementação do PMSB. 

• Longo Prazo: Resultados em um período de quinze a vinte anos após a implementação 

do PMSB.  
Quadro 3: PMSB - Prazos das ações 

ANO ANO REFERÊNCIA PRAZO DA AÇÃO 
0 2016 Ano BASE 
1 2017 

Imediato 
2 2018 
3 2019 

Curto 
4 2020 
5 2021 
6 2022 
7 2023 

Médio 

8 2024 

9 2025 

10 2026 

11 2027 

12 2028 

13 2029 

14 2030 

15 2031 

Longo 

16 2032 

17 2033 

18 2034 

19 2035 

20 2036 
Fonte: Adaptado de Concremat, 2013. 

O gráfico abaixo ilustra a escala dos prazos supramencionados.  

3.2 PROJEÇÃO POPULACIONAL DO MUNICÍPIO 

A Tabela 8 apresenta a projeção populacional da municipalidade de São Francisco de Paula, 
entre os anos de 2016 e 2036, das áreas urbana e rural, bem como seus percentuais. 
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Tabela 8: Projeção populacional do município de São Francisco de Paula, de 2016 a 2036 

Projeção Populacional - São Francisco de Paula 

Ano Pop. Total Pop. Urbana Percentual Urbano Pop. Rural Percentual rural 

2016 (BASE) 21.505 13.948 64,9% 7557 35,1% 

2017 21.642 14.092 65,1% 7550 34,9% 

2018 21.778 14.236 65,4% 7542 34,6% 

2019 21.915 14.380 65,6% 7535 34,4% 

2020 22.051 14.524 65,9% 7527 34,1% 

2021 22.105 14.620 66,1% 7484 33,9% 

2022 22.158 14.716 66,4% 7441 33,6% 

2023 22.211 14.813 66,7% 7398 33,3% 

2024 22.264 14.909 67,0% 7355 33,0% 

2025 22.318 15.005 67,2% 7313 32,8% 

2026 22.347 15.099 67,6% 7248 32,4% 

2027 22.376 15.193 67,9% 7184 32,1% 

2028 22.406 15.287 68,2% 7119 31,8% 

2029 22.435 15.380 68,6% 7055 31,4% 

2030 22.464 15.474 68,9% 6990 31,1% 

2031 22.466 15.550 69,2% 6916 30,8% 

2032 22.468 15.625 69,5% 6842 30,5% 

2033 22.469 15.701 69,9% 6768 30,1% 

2034 22.471 15.776 70,2% 6694 29,8% 

2035 22.472 15.852 70,5% 6621 29,5% 

2036 22.444 15.949 71,1% 6495 28,9% 

Fonte: Adaptado de CONCREMAT, 2013. 

A Figura abaixo apresenta em gráfico a projeção populacional apresentada na Tabela 8. 

 
Figura 3: Gráfico da projeção populacional de São Francisco de Paula 

Fonte: Keyassociados 
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3.3 PROGNÓSTICO DO EIXO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

3.3.1 PROJEÇÃO DO AVANÇO DA COBERTURA À UNIVERSALIZAÇÃO 

Para obter o esforço anual (acréscimo na cobertura) a meta prevista para os prazos imediato, 
curto, médio e longo foi dividida de acordo com uma forma de progressão em que a evolução 
da cobertura dos serviços de abastecimento de água para a zona urbana e rural de São 
Francisco de Paula será distribuída conforme o gráfico da Figura abaixo. 

Figura 4: Evolução projetada da cobertura do SAA 
Fonte: Keyassociados, 2017. 

Na zona urbana, vislumbra-se a manutenção do atendimento de 100% da população mesmo 
com o crescimento projetado.  

Já na zona rural, necessitará um empenho dinâmico para atendimento das metas projetadas 
no prazo estabelecido, tendo em vista uma demanda considerável de atendimento dos 
serviços. 

Os Distritos Juá, Eletra e Cazuza Ferreira foram definidos como prioritários pelo município. 

3.3.2 RESULTADO DA PROJEÇÃO DE DEMANDAS URBANAS 

A análise de origem da demanda exposta no tópico anterior e as projeções permitem concluir 
que os fatores que influenciam o crescimento da demanda ao longo do período são o aumento 
de população e do consumo per capita, enquanto a redução do índice de perdas influencia no 
sentido oposto.  

A projeção de déficit (ou folga) em função da demanda de produção indica que a produção 
atual será suficiente, se mantido o tempo e vazão de operação, para atender a demanda até 
o ano de 2023. A partir do ano de 2024 há necessidade de expansão na capacidade de 
produção para atender as demandas futuras dentro do horizonte temporal do plano. 

Os resultados das projeções de demandas futuras da zona urbana foram correlacionados com 
a capacidade das infraestruturas existentes, conforme apresentado na Tabela a seguir. 
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Tabela 9: Projeção das demandas futuras de abastecimento de água 

Ano 

Estimati
va Pop. 
Urbana        
(hab) 

Estimativa 
Pop. 

Adjacente        
(hab) 

Estimativa 
Pop. 

Lajeado 
Grande 
(hab) 

Cobertur
a do SAA 

(%) 

Populaçã
o 

Atendida 
urbana e 
adjacente       

(hab) 

Consumo 
per capita 
(L/hab/dia

) 

Consum
o total 
(L/s) 

Vazão 
Nomina
l do SAA              

(L/s) 

Tempo 
de 

operaçã
o diário 
do SAA       
(horas) 

Capacidad
e de 

Produção        
(m³/dia) 

Perdas na 
distribuiçã

o (%) 

Oferta  
disponíve
l (m³/dia) 

Demanda 
necessári
a para a 

populaçã
o 

atendida 
(m³/dia) 

Folga ou 
Déficit na 
capacidad
e (m³/dia) 

Capacidad
e de 

reservação 
atual (m³) 

 regime de 
desabasteci

mento          
(horas) 

Demanda 
máxima 

(L/s) 

2016 
BASE 

13.948 3810 451 100,0% 18.209 105,0 22,13 60,00 16,00 3456 34,4% 2267,1 1912,0 355 1640,0 
18,2 

39,83 

2017 14.092 3859 432 100,0% 18.384 107,5 22,87 60,00 16,00 3456 33,2% 2308,6 1976,1 332 1640,0 17,7 41,17 

2018 14.236 3909 413 100,0% 18.558 110,0 23,63 60,00 16,00 3456 32,0% 2350,1 2041,2 309 1640,0 17,2 42,53 

2019 14.380 3958 394 100,0% 18.733 112,5 24,39 60,00 16,00 3456 32,0% 2350,1 2107,1 243 1640,0 16,7 43,90 

2020 14.524 4008 375 100,0% 18.907 115,0 25,16 60,00 16,00 3456 32,0% 2350,1 2173,9 176 1640,0 16,2 45,29 

2021 14.620 4017 364 100,0% 19.001 117,5 25,84 60,00 16,00 3456 32,0% 2350,1 2232,1 118 1640,0 15,8 46,50 

2022 14.716 4026 352 100,0% 19.095 120,0 26,51 60,00 16,00 3456 32,0% 2350,1 2290,8 59 1640,0 15,3 47,73 

2023 14.813 4035 341 100,0% 19.189 122,5 27,20 60,00 16,00 3456 32,0% 2350,1 2350,0 0 1640,0 15,0 48,96 

2024 14.909 4044 330 100,0% 19.283 125,0 27,89 60,00 16,00 3456 32,0% 2350,1 2409,6 -60 1640,0 14,6 50,20 

2025 15.005 4053 318 100,0% 19.377 127,5 28,58 60,00 16,00 3456 32,0% 2350,1 2469,7 -120 1640,0 14,2 51,45 

2026 15.099 4034 312 100,0% 19.445 130,0 29,25 60,00 16,00 3456 32,0% 2350,1 2526,8 -177 1640,0 13,9 52,64 

2027 15.193 4014 306 100,0% 19.512 132,4 29,91 60,00 16,00 3456 32,0% 2350,1 2584,3 -234 1640,0 13,6 53,84 

2028 15.287 3994 299 100,0% 19.580 134,9 30,58 60,00 16,00 3456 32,0% 2350,1 2642,1 -292 1640,0 13,3 55,04 

2029 15.380 3974 293 100,0% 19.647 137,4 31,25 60,00 16,00 3456 32,0% 2350,1 2700,2 -350 1640,0 13,0 56,26 

2030 15.474 3954 287 100,0% 19.715 139,9 31,93 60,00 16,00 3456 32,0% 2350,1 2758,7 -409 1640,0 12,7 57,47 

2031 15.550 3921 283 100,0% 19.753 142,4 32,56 60,00 16,00 3456 31,5% 2367,4 2813,4 -446 1640,0 12,5 58,61 

2032 15.625 3887 279 100,0% 19.792 144,9 33,20 60,00 16,00 3456 31,0% 2384,6 2868,2 -484 1640,0 12,3 59,75 

2033 15.701 3854 275 100,0% 19.830 147,4 33,83 60,00 16,00 3456 30,5% 2401,9 2923,3 -521 1640,0 12,1 60,90 

2034 15.776 3821 271 100,0% 19.868 149,9 34,47 60,00 16,00 3456 30,0% 2419,2 2978,5 -559 1640,0 11,9 62,05 

2035 15.852 3788 267 100,0% 19.907 152,4 35,11 60,00 16,00 3456 29,5% 2436,5 3033,9 -597 1640,0 11,7 63,21 

2036 15.949 3704 265 100,0% 19.917 154,9 35,71 60,00 16,00 3456 29,0% 2453,8 3085,2 -631 1640,0 11,5 64,27 

Fonte: Keyassociados, 2017.
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3.3.3 CENÁRIO OPERACIONAL NORMATIVO NA ZONA URBANA 

O cenário normativo operacional para o sistema de abastecimento de água zona urbana está 
firmado nas premissas a seguir: 

➢ Condição: Investimento operacional 

➢ Alternativa: Intervenções no regime de operação e redução da vazão  

A intervenção menos onerosa indicada e viável é a ampliação gradual do tempo de operação 
das estruturas de produção, das atuais 16 horas diárias para 22 horas de acordo com o 
crescimento anual de demanda, concomitantemente a redução da vazão de operação atual 
de 60 l/s para 56 l/s que é a vazão nominal do SAA.  

Como se trata de intervenção mista, as alterações atendem integralmente a demanda, 
inclusive em cada período, moduladas de forma que sejam as mais factíveis e as menos 
onerosas. 

Esta intervenção decorre de acordo com a ordem cronológica apresentada na Tabela a seguir. 

Tabela 10: Atendimento das demandas futuras, com intervenções compostas (regime, vazão e reservação). 
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2016 22,13 56,00 60,00 16,00 3456 35,0% 1209,6 2246,4 1912,0 334 1640,0 18,2 

2017 22,87 56,00 60,00 16,00 3456 33,5% 1157,8 2298,2 1976,1 322 1640,0 17,7 

2018 23,63 56,00 56,00 16,00 3226 32,0% 1032,2 2193,4 2041,2 152 1640,0 17,2 

2019 24,39 56,00 56,00 16,00 3226 32,0% 1032,2 2193,4 2107,1 86 1640,0 16,7 

2020 25,16 56,00 56,00 16,00 3226 32,0% 1032,2 2193,4 2173,9 19 1640,0 16,2 

2021 25,84 56,00 56,00 16,28 3283 32,0% 1050,4 2232,1 2232,1 0 1640,0 15,8 

2022 26,51 56,00 56,00 16,71 3369 32,0% 1078,0 2290,8 2290,8 0 1640,0 15,3 

2023 27,20 56,00 56,00 17,14 3456 32,0% 1105,9 2350,0 2350,0 0 1640,0 15,0 

2024 27,89 56,00 56,00 17,58 3544 32,0% 1133,9 2409,6 2409,6 0 1640,0 14,6 

2025 28,58 56,00 56,00 18,02 3632 32,0% 1162,2 2469,7 2469,7 0 1640,0 14,2 

2026 29,25 56,00 56,00 18,43 3716 32,0% 1189,1 2526,8 2526,8 0 1640,0 13,9 

2027 29,91 56,00 56,00 18,85 3800 32,0% 1216,1 2584,3 2584,3 0 1640,0 13,6 

2028 30,58 56,00 56,00 19,27 3885 32,0% 1243,3 2642,1 2642,1 0 1640,0 13,3 

2029 31,25 56,00 56,00 19,70 3971 32,0% 1270,7 2700,2 2700,2 0 1640,0 13,0 

2030 31,93 56,00 56,00 20,12 4057 32,0% 1298,2 2758,7 2758,7 0 1640,0 12,7 

2031 32,56 56,00 56,00 20,37 4107 31,5% 1293,7 2813,4 2813,4 0 1640,0 12,5 

2032 33,20 56,00 56,00 20,62 4157 31,0% 1288,6 2868,2 2868,2 0 1640,0 12,3 
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2033 33,83 56,00 56,00 20,86 4206 30,5% 1282,9 2923,3 2923,3 0 1640,0 12,1 

2034 34,47 56,00 56,00 21,11 4255 30,0% 1276,5 2978,5 2978,5 0 1640,0 11,9 

2035 35,11 56,00 56,00 21,35 4303 29,5% 1269,5 3033,9 3033,9 0 1640,0 11,7 

2036 35,71 56,00 56,00 21,55 4345 29,0% 1260,1 3085,2 3085,2 0 1640,0 11,5 
Fonte: Elaborado por Keyassociados.  

3.3.4 PROSPECTIVA DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL 

Demanda Rural 

A demanda do SAA rural é obtida através da multiplicação do consumo per capita pela 
estimativa da população rural, que no início de planejamento possui 1.171 m³/dia e reduz 
gradativamente até atingir 1.006 m³/dia no fim de plano, ano de 2036, em virtude do avanço 
da cobertura de atendimento do sistema rural. 

Tabela 11: Cenário Operacional Normativo – SAA RURAL 

Ano 
Estimativa 
Pop. Rural 

(hab) 

Consumo 
per capita 

(L/hab/dia) 

Cobertura 
do SAA 

Rural (%) 

Número de 
Economias 

(un.) 

População 
Atendida 

(hab) 

Demanda 
Rural 

(m³/dia) 

Oferta 
Rural 

(m³/dia) 

Déficit no 
atendimento 

Rural 
(m³/dia) 

2016 7.557 154,9 56,1% 2537 4.240 1.171 657 -514 

2017 7.550 154,9 58,3% 2551 4.401 1.169 682 -488 

2018 7.542 154,9 60,5% 2565 4.562 1.168 707 -462 

2019 7.535 154,9 64,9% 2579 4.889 1.167 757 -410 

2020 7.527 154,9 69,3% 2593 5.214 1.166 808 -358 

2021 7.484 154,9 73,7% 2594 5.513 1.159 854 -305 

2022 7.441 154,9 78,1% 2595 5.808 1.153 900 -253 

2023 7.398 154,9 80,8% 2595 5.977 1.146 926 -220 

2024 7.355 154,9 83,5% 2596 6.145 1.139 952 -188 

2025 7.313 154,9 86,3% 2597 6.309 1.133 977 -155 

2026 7.248 154,9 89,0% 2588 6.453 1.123 1000 -123 

2027 7.184 154,9 91,8% 2579 6.592 1.113 1021 -92 

2028 7.119 154,9 94,5% 2570 6.728 1.103 1042 -61 

2029 7.055 154,9 97,3% 2561 6.861 1.093 1063 -30 

2030 6.990 154,9 100,0% 2552 6.990 1.083 1083 0 

2031 6.916 154,9 100,0% 2535 6.916 1.071 1071 0 
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Ano 
Estimativa 
Pop. Rural 

(hab) 

Consumo 
per capita 

(L/hab/dia) 

Cobertura 
do SAA 

Rural (%) 

Número de 
Economias 

(un.) 

População 
Atendida 

(hab) 

Demanda 
Rural 

(m³/dia) 

Oferta 
Rural 

(m³/dia) 

Déficit no 
atendimento 

Rural 
(m³/dia) 

2032 6.842 154,9 100,0% 2519 6.842 1.060 1060 0 

2033 6.768 154,9 100,0% 2502 6.768 1.048 1048 0 

2034 6.694 154,9 100,0% 2486 6.694 1.037 1037 0 

2035 6.621 154,9 100,0% 2469 6.621 1.026 1026 0 

2036 6.495 154,9 100,0% 2430 6.495 1.006 1006 0 

Fonte: Keyassociados, 2016. 

Oferta Rural 

A oferta rural atual é de 657 m³/dia, visto que a cobertura de atendimento é de 56,10%, porém 
com o avanço nos atendimentos do sistema de abastecimento de água, a oferta deverá ser de 
1.083 m³/dia no ano de 2030 e 1.006 m³/dia ao fim de plano no ano de 2036. Esse pico no 
meio do horizonte de planejamento e, posterior, uma redução se dá em função do êxodo rural 
que as projeções apontam para a população do município de São Francisco de Paula. 

3.3.4.1 Cenário Operacional Normativo Rural 

O cenário normativo operacional para o sistema de abastecimento de água na zona rural é 
formado pela composição de subsistemas adequados à situação territorial e de disponibilidade 
de fontes. Desta forma, o cenário é formado por uma alternativa em mosaico, com a 
intercalação das múltiplas soluções que se adequam a cada uma das condições das 
demandas verificadas na zona rural do Município. 

O cenário normativo operacional para o Sistema de Abastecimento de Água na zona rural é 
apresentado na Figura a seguir. 
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Figura 5: Cenário Operacional Normativo Rural 
Fonte: Keyassociados, 2016. 

3.3.5 DEFINIÇÃO DO CENÁRIO NORMATIVO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS 

A análise da estruturação institucional aponta para uma alternativa combinada, onde os 
problemas locais devam ser atendidos por uma estrutura própria e os problemas de âmbito 
regional são resolvidos com base nas estruturas administrativas e técnicas colegiadas, através 
do consórcio, associações e delegações. 

Assim, o Município deverá exercer diretamente as atividades típicas de gestão dos serviços, 
tais como a hierarquização das demandas e o planejamento dos serviços, fiscalização das 
obras e projetos de âmbito local, promoção do controle social e a fiscalização dos contratos. 

Os prestadores de serviços concedidos fazem a gestão operacional e o controle e execução 
das atividades delegadas, como o planejamento operacional, elaboração de projetos 
executivos, execução de obras, operação e manutenção de equipamentos de produção e 
distribuição e outras articulações de caráter regional. 

A regulação e fiscalização do exercício da titularidade dos serviços é tipicamente uma 
atividade do consórcio regional. 

Quadro 4. Cenário Normativo da Gestão dos Serviços 

Atividade Alternativa Preferencial Justificativa 

Planejamento dos 
Serviços 

Criação de um Departamento Municipal de 
Saneamento, com funções de planejamento 
e controle dos serviços. 

O planejamento dos serviços é praticamente 
indelegável. 

Regulação e 
Fiscalização dos 
Serviços 

Manutenção da função reguladora da 
AGERGS, com possibilidade de migração para 
o Consórcio PROSINOS. 

A migração pode ser avaliada a qualquer 
tempo.  
A equidistância do ente regional (Consórcio) 
favorece a alteração. 

Controle Social 

Fortalecimento do Conselho Municipal de 
Saneamento Básico, com definição do 
alcance das suas deliberações (vinculação das 
decisões) no ato de criação. 

É inegável a necessidade do colegiado; o 
caráter consultivo e/ou deliberativo deverá 
ser objeto de avaliação política-administrativa 
no âmbito dos poderes constituídos locais. 

Prestação dos 
Serviços 

Zona 
Urbana 

Execução delegada, com a 
firmação de contrato com a 
Corsan. 

O cumprimento do pactuado no contrato 
vigente é a opção com maior viabilidade de 
atender as demandas projetadas no Plano no 
prazo do planejamento, principalmente 
porque o prestador é detentor da capacidade 
operacional e técnica que lhe possibilita os 
ganhos de escala. 

Adjacências 
Execução delegada, com a 
firmação de contrato com a 
Corsan. 

Zona rural  
Execução direta, com subsídio 
de obras. 

As comunidades rurais, usual e culturalmente, 
possuem organizações associativas com fins 
diversos, inclusive de prover infraestruturas 
comunitárias. 
Além disso, a concessionária estadual não 
tem incluído nas prioridades e contratos as 
demandas de áreas remanescentes. 

Fonte: Keyassociados, 2017.  
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3.3.6 CUSTOS E INVESTIMENTOS PARA AS AÇÕES DE INTERVENÇÃO NO SISTEMA 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Os custos estimados necessários para a proposta global dos investimentos, visando a 
elaboração e execução dos Programas e Projetos foram agrupados segundo a localização da 
população a ser atendida.  

Assim, as ações de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da zona urbana 
englobam a ampliação desse sistema para as áreas adjacentes e as alternativas para a zona 
rural um conjunto de soluções, coletivas e individuais. 

Os investimentos necessários para a execução das intervenções, segundo parâmetros usuais, 
constam na Tabela a seguir. 

Tabela 12. Resumo dos Investimentos Necessários para os Programas/Projetos 

Programa/ Projeto Descrição dos Investimentos Valor (R$) 

Manutenção da universalização do 
SAA urbano, adjacentes e distrito 
Lajeado Grande 

Investimentos em Reservação, Redes de Distribuição e 
Ligações Prediais do SAA urbano e implantação de um 
sistema de tratamento do lodo da ETA 

3.891.150,00 

Soluções Alternativas Coletivas 
Soluções Alternativas Coletivas – SAC para os 
aglomerados rurais 

4.246.102,49 

Sistemas Individuais - com 
disponibilidade hídrica subterrânea 

Investimentos nos Sistemas Individuais para atender as 
populações isoladas, com disponibilidade hídrica 
subterrânea (poços) 

720.720,00 

Projetos Especiais –Ações 
emergenciais 

Investimentos nos Projetos Especiais para atender as 
populações isoladas, sem disponibilidade hídrica 
subterrânea para abastecimento e/ou ações emergenciais 
através de caminhão pipa. 

250.000,00 

Gestão e Controle – Estrutura 
Institucional 

Investimentos na qualificação administrativa e 
institucional, consistindo na estruturação administrativa, 
custos com a gestão e planejamento dos sistemas, 
fiscalização, regulação e monitoramento da execução. 

4.280.000,00 

Total dos Investimentos no Abastecimento de Água  13.387.972,49 
Fonte: Keyassociados 

Todos os custos para as intervenções foram estimados segundo os parâmetros usuais do 
setor, sem indexação. 

3.3.7 SUSTENTAÇÃO ECONÔMICA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Para a avaliação da sustentabilidade do sistema de abastecimento de água do município de 
São Francisco de Paula, consideramos os custos continuados decorrentes da expansão do 
regime de operação, tais como ampliação de períodos de bombeamento e tratamento e carga 
horária de operadores, como suportáveis pelo crescimento vegetativo das ligações e tarifas 
decorrentes. 

As demais intervenções, as que envolvem o incremento de meios de produção e os avanços 
de cobertura, com adoção de soluções e alternativas para populações não atendidas, são 
objeto das projeções visando o dimensionamento dos investimentos necessários e a 
prospecção de fontes de financiamento para suportar a prestação dos serviços em prazos 
longos.  
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A avaliação da sustentação econômica dessas intervenções impõe a gestão dos serviços com 
variação da modalidade de execução, entre titular e conveniado, e contém a indicação de 
fontes de captação de recursos onerosos e não onerosos. 

Tabela 13: Investimentos por Responsável, Disponibilidades e Captação e Fontes Alternativas 

Responsabilidade Investimento Custo 
Fonte 
Indicada 

Disponibilidade Déficit/Superávit Fontes Alternativas 

Prestadora 
Conveniada 

Manutenção da 
universalização do 
SAA urbano, 
adjacentes e 
distrito Lajeado 
Grande 

3.891.150,00 

Recursos 
Próprios do 
Prestador 

0,00 

-3.891.150,00 

Antecipação de 
Receitas Futuras ou 
Melhoria do 
Desempenho 
Operacional acima 
da média 

Superávit 
Receitas  

0,00 

Total Prestador 3.891.150,00  0,00 -3.891.150,00  

Ente Titular 

Soluções 
Alternativas 
Coletivas 

4.246.102,49 
Receitas com 
Tarifas 
(resultado 
operacional) 

1.761.360,00 -3.205.469,49 

Captação de Fontes 
de Financiamento, 
OGU e outras 
Subvenções 

Sistemas Individuais 
- com 
disponibilidade 
hídrica subterrânea 

720.720,00 

Projetos Especiais – 
Ações emergenciais 

250.000,00 
Recursos 
Próprios do 
Orçamento 

0,00 -4.530.000,00 

Alocação de 
recursos nos 
Orçamentos Anuais 
Futuros. 

Gestão e Controle – 
Estrutura 
Institucional 

4.280.000,00 

Total Ente Titular 9.496.822,49   1.761.360,00 -7.735.469,49   

Fonte: Keyassociados 

De acordo a Tabela, pode-se concluir que a avaliação econômica financeira do conjunto das 
soluções, para o período de 20 anos do Plano, projeta resultado financeiro amplamente 
desfavorável, considerando todos os investimentos e metas para a universalização e 
adequação dos serviços.  

Contribuem para essa situação três fatores principais: a) não há recursos destinados pela 
prestadora para os serviços locais no curto prazo; b) o resultado operacional no âmbito do 
município é deficitário; c) não há recursos orçamentários do titular destinados à investimento 
ou operação dos serviços. 

Destaca-se que a avaliação de todos os investimentos indica que o déficit de cerca de 11,6 
milhões de reais é praticamente igual à necessidade de investimentos no período. A análise 
da responsabilidade considerada como da futura concessionária (atual conveniada) aponta 
para um déficit de cerca de 4 milhões, ainda que todas as receitas atuais e marginais sejam 
todas reinvestidas no sistema local. 

A responsabilidade direta do ente titular aponta para uma necessidade de captação de 
recursos da ordem de 4,5 milhões porque o superávit financeiro do sistema urbano não se 
comunicará, nem pela via do subsídio, com as responsabilidades do titular não contidas no 
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termo de convênio1 ou futuro contrato de concessão. A concessão inclui como objeto as áreas 
rurais contínuas à zona urbana. Os aglomerados urbanos, à exceção do distrito de Lajeado 
Grande, e a população isolada na zona rural não são tratados. 

A necessidade de recursos para a parcela de responsabilidade do ente titular (aglomerados 
rurais e população isolada) é relevante no contexto do planejamento global da universalização, 
mas o déficit de 4,5 milhões de reais é viável de ser superado pela via de captação de recursos 
não onerosos e linhas de financiamentos disponíveis. Representa cerca de 0,2% da potencial 
arrecadação do Município para os 20 anos, não se devendo descartar as fontes onerosas e/ou 
a alocação de recursos orçamentários. 

Outra alternativa viável é a concessão total à CORSAN. As projeções deste capítulo 
prospectivo podem ser utilizadas para entabular esses acordos. 

3.4 PROGNÓSTICO E ALTERNATIVAS PARA OS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO 

Os prazos do plano e a projeção da evolução da população seguem o prognóstico dos serviços 
de água. 

3.4.1 PROJEÇÃO DO AVANÇO DA CORBERTURA À UNIVERSALIZAÇÃO 

Para a universalização do serviço de esgotamento sanitário no prazo estabelecido, a 
distribuição dos esforços foi determinada por matrizes balanceadas nos termos de premissas 
estabelecidas. Tendo em vista os percentuais atuais, estes farão com que a velocidade no 
avanço da cobertura observe os percentuais da Tabela a seguir. 

Tabela 14: Matriz de esforço para o avanço da cobertura 

Área Cobertura Atual (%) 
Prazos 

Imediato Curto Médio Longo 

Urbana 0% 0% 10% 40% 50% 

Rural 0% 0% 10% 40% 50% 

Fonte: Keyassociados, 2016. 

Os percentuais de avanço da cobertura nos prazos referem-se ao avanço da cobertura sobre 
a não cobertura.  

De acordo com a forma de progressão, a evolução da cobertura dos serviços de esgotamento 
sanitário para a zona urbana e rural de São Francisco de Paula será distribuída como ilustra 
o gráfico da Figura a seguir. 

                                                

 

1 Termo de Convênio de Abastecimento de Água Potável e Esgoto Sanitário sucessivamente renovado, com interrupções do 
vigor e com sinalização de firmatura de instrumento de longo prazo.  
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Figura 6: Evolução projetada da cobertura no SES 
Fonte: Keyassociados, 2017. 

3.4.2 PROSPECTIVA DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO RURAL 

Aplicados os critérios competentes à geração de esgotamento sanitário, os resultados das 
projeções de demandas futuras para a população urbana, dentro do horizonte de planejamento 
do Plano (20 anos) conta na Tabela a seguir). 
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Tabela 15: Projeção das demandas futuras de esgotamento sanitário 

Ano 
População 

Urb + Adj 

Economia 

Urb + Adj 

Geração per 

capta 

(L/hab/dia) 

Cobertura 

do SES 

Urbano (%) 

Economia 

Atendida 

Pop 

Atendida 

Comprimento 

da Rede (m) 

Vazão 

Urbana 

(l/s) 

Vazão de 

Infiltração 

(l/s) 

Vazão 

Mínima 

(l/s) 

Vazão 

Máxima 

(l/s) 

Capacidade de 

Tratamento 

(l/s) 

Vazão 

Coletada e 

Tratada (l/s) 

Déficit 

do SES 

(l/s) 

2016 
(BASE) 

17.470 6.051 117,3 0,00% 0 0 0 23,7 0,0 11,86 42,69 0 0,00 -23,71 

2017 17.660 6.164 117,6 0,00% 0 0 0 24,0 0,0 12,02 43,27 0 0,00 -24,04 

2018 17.849 6.276 117,9 0,00% 0 0 0 24,4 0,0 12,18 43,86 0 0,00 -24,37 

2019 18.039 6.389 118,3 2,50% 160 451 2.156 24,7 0,1 12,35 44,45 20 0,73 -24,08 

2020 18.228 6.502 118,6 5,00% 325 911 4.313 25,0 0,2 12,51 45,04 20 1,47 -23,77 

2021 18.335 6.580 118,9 7,50% 494 1.375 6.469 25,2 0,3 12,62 45,43 20 2,22 -23,35 

2022 18.442 6.658 119,3 10,00% 666 1.844 8.625 25,5 0,4 12,73 45,83 20 2,98 -22,91 

2023 18.549 6.736 119,6 15,00% 1.010 2.782 12.938 25,7 0,6 12,84 46,22 20 4,50 -21,83 

2024 18.656 6.815 119,9 20,00% 1.363 3.731 17.251 25,9 0,9 12,95 46,62 20 6,04 -20,72 

2025 18.763 6.893 120,3 25,00% 1.723 4.691 21.563 26,1 1,1 13,06 47,01 20 7,61 -19,59 

2026 18.840 6.953 120,6 30,00% 2.086 5.652 25.876 26,3 1,3 13,15 47,34 20 9,18 -18,41 

2027 18.917 7.014 120,9 35,00% 2.455 6.621 30.189 26,5 1,5 13,24 47,66 20 10,78 -17,21 

2028 18.994 7.075 121,3 40,00% 2.830 7.598 34.501 26,7 1,7 13,33 47,99 20 12,39 -16,00 

2029 19.071 7.136 121,6 45,00% 3.211 8.582 38.814 26,8 1,9 13,42 48,31 20 14,02 -14,76 

2030 19.148 7.197 121,9 50,00% 3.598 9.574 43.127 27,0 2,2 13,51 48,64 20 15,67 -13,51 

2031 19.193 7.239 122,3 58,33% 4.223 11.196 50.314 27,2 2,5 13,58 48,89 20 18,36 -11,32 

2032 19.239 7.281 122,6 66,67% 4.854 12.826 57.502 27,3 2,9 13,65 49,14 35 21,07 -9,10 

2033 19.284 7.324 122,9 75,00% 5.493 14.463 64.690 27,4 3,2 13,72 49,38 35 23,81 -6,86 

2034 19.329 7.366 123,3 83,33% 6.139 16.108 71.878 27,6 3,6 13,79 49,63 35 26,57 -4,60 

2035 19.374 7.409 123,6 91,67% 6.791 17.760 79.065 27,7 4,0 13,86 49,88 35 29,36 -2,31 

2036 19.390 7.434 123,9 100,00% 7.434 19.390 86.253 27,8 4,3 13,90 50,06 35 32,12 0,00 

 Fonte: Keyassociados, 2016. 
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A Tabela ratifica o déficit de cobertura dos serviços de esgotamento sanitário, apontando a 
carência de atendimento da população urbana.  

A projeção indica que, atualmente, 23,7 l/s de esgoto são descartados de maneira irregular e 
que se não tomadas as providências e instalado um SES, em 2036 a vazão de esgoto tratado 
direcionado ao manancial será de 27,8 l/s direcionados ao manancial. 

3.4.2.1 Cenário Operacional Normativo Urbano 

O Cenário Operacional Normativo para o Sistema de Esgotamento Sanitário na zona Urbana 
pressupõe recursos para projeto e execução do Sistema a fim de universalizar o atendimento 
da população urbana do município de São Francisco de Paula.  

Tabela 16: Cenário Operacional Normativo – SES URBANO 

Ano 
Cobertura 

do SES 
Urbano (%) 

Economias 
Atendidas 

Comprimento da 
Rede (m) 

Vazão 
Urbana (l/s) 

Vazão de 
Infiltração 

(l/s) 

Capacidade de 
Tratamento 

(l/s) 

Vazão 
Coletada e 

Tratada (l/s) 

Déficit 
SES (l/s) 

2016 
(BASE) 

0,00% 0 0 23,7 0,0 0 0,00 -23,71 

2017 0,00% 0 0 24,0 0,0 0 0,00 -24,04 

2018 0,00% 0 0 24,4 0,0 0 0,00 -24,37 

2019 2,50% 160 2.156 24,7 0,1 20 0,73 -24,08 

2020 5,00% 325 4.313 25,0 0,2 20 1,47 -23,77 

2021 7,50% 494 6.469 25,2 0,3 20 2,22 -23,35 

2022 10,00% 666 8.625 25,5 0,4 20 2,98 -22,91 

2023 15,00% 1.010 12.938 25,7 0,6 20 4,50 -21,83 

2024 20,00% 1.363 17.251 25,9 0,9 20 6,04 -20,72 

2025 25,00% 1.723 21.563 26,1 1,1 20 7,61 -19,59 

2026 30,00% 2.086 25.876 26,3 1,3 20 9,18 -18,41 

2027 35,00% 2.455 30.189 26,5 1,5 20 10,78 -17,21 

2028 40,00% 2.830 34.501 26,7 1,7 20 12,39 -16,00 

2029 45,00% 3.211 38.814 26,8 1,9 20 14,02 -14,76 

2030 50,00% 3.598 43.127 27,0 2,2 20 15,67 -13,51 

2031 58,33% 4.223 50.314 27,2 2,5 20 18,36 -11,32 

2032 66,67% 4.854 57.502 27,3 2,9 35 21,07 -9,10 

2033 75,00% 5.493 64.690 27,4 3,2 35 23,81 -6,86 

2034 83,33% 6.139 71.878 27,6 3,6 35 26,57 -4,60 

2035 91,67% 6.791 79.065 27,7 4,0 35 29,36 -2,31 

2036 100,00% 7.434 86.253 27,8 4,3 35 32,12 0,00 

Fonte: Keyassociados, 2016. 

Foi projetada a instalação de uma ETE com capacidade de tratar 20 l/s até o ano de 2032 e 
ampliado para mais 15 l/s atendendo os últimos cinco anos do Plano. Dadas há incertezas 
inerentes às varáveis de projeção deste Planejamento, recomenda-se que a avaliação das 
necessidades seja verificada nas revisões do Plano, visto que a necessidade de ampliar a 
vazão nominal de tratamento da ETE ocorre somente em final do horizonte de planejamento.  
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A falta de redes coletoras e demais infraestruturas necessárias torna-se o gargalo a ser 
vencido para atingir a universalização da coleta e tratamento, uma vez que para a ETE operar 
de modo satisfatório é necessário um volume mínimo de esgoto e vazão suficiente para o bom 
funcionamento do sistema de tratamento biológico. Essas infraestruturas, especialmente as 
redes foram projetadas para atingir os percentuais expostos na tabela 16 de modo gradativo 
até a universalização no ano de 2036. 

3.5 PROSPECTIVA DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO RURAL 

Para fins de projeção, especialmente o dimensionamento do sistema, o consumo per capita 
adotado no planejamento rural reflete a mesma metodologia utilizada para a zona urbana, 
tendo como resultado final a geração per capita de 123,9 l/hab.dia, dado apurado junto ao 
SNIS da média de consumo de água no estado do Rio Grande do Sul que é de 154,9 l/hab/dia, 
multiplicado pelo coeficiente de retorno.  

Diferentemente da metodologia abordada para o consumo per capita urbano, nas projeções 
rurais este valor é fixado, em função da ausência de qualquer tipo de controle ou 
monitoramento das fontes que provém o consumo atual. 

Economias com soluções em conformidade 

Nos anos iniciais, dentro do prazo imediato, o número continua zero, visto que existe a 
necessidade de realizar o devido planejamento e tempo para estruturar as medias. Contudo, 
o plano prevê, ao final do horizonte de planejamento, o atendimento de 1.140 economias em 
conformidade com as normas de esgotamento. 

3.5.1 CENÁRIO OPERACIONAL NORMATIVO RURAL 

O cenário normativo operacional para o sistema de esgotamento sanitário na zona rural é 
formado pela composição de subsistemas adequados à situação territorial e de disponibilidade 
de fontes. Desta forma, o cenário é formado por uma alternativa em mosaico, com a 
intercalação das múltiplas soluções que se ajustem a cada uma das condições verificadas na 
zona rural do Município. 

O cenário normativo operacional para o Sistema de Esgotamento Sanitário na zona rural é 
apresentado na Figura a seguir. 
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Figura 7: Cenário Operacional Normativo Rural 

Fonte: Keyassociados, 2016. 

Cada distrito terá uma Solução Alternativa Coletiva – SAC para o atendimento da população 
alvo residente em aglomerados rurais com características de urbanização, totalizando 6 SACs, 
quais sejam: 

- SAC 1 – Distrito Cazuza Ferreira para atendimento de 284 economias;  

- SAC 2 – Distrito Eletra para atendimento de 214 economias; 

- SAC 3 – Distrito Juá para atendimento de 308 economias; 

- SAC 4 – Distrito Lajeado Grande para atendimento de 140 economias; 

- SAC 5 – Distrito Rincão dos Kroeff para atendimento de 74 economias; 

- SAC 6 – Distrito Tainhas para atendimento de 120 economias. 

3.5.2 DEFINIÇÃO DO CENÁRIO NORMATIVO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS 

A alternativa é combinada, tal qual no abastecimento de água, onde o Município deverá 
exercer diretamente as atividades típicas de gestão dos serviços, e os prestadores de serviços 
concedidos fazem a gestão operacional e o controle e execução das atividades delegadas, 
sob fiscalização e regulação. 
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Já a prestação dos serviços se dá como demonstrado no esquema abaixo: 

Zona Urbana Execução delegada, com a manutenção do convênio até firmar contrato. 

Adjacências Execução delegada, com a exigência de cumprimento do convênio/contrato. 

Zona rural  Execução direta, com subsídio de obras. 

3.6 RESUMO DOS CUSTOS E INVESTIMENTOS PARA TODAS AS AÇÕES DO SES 

Os investimentos necessários para a execução das intervenções, segundo parâmetros usuais, 
constam na Tabela abaixo, cujos dados representam o acúmulo das projeções financeiras 
realizadas. 

Tabela 17. Resumo dos Custos e Investimentos das Ações do SES 

Descrição Descrição dos Investimentos Valor (R$) 

Estruturas do Sistema Principal 

(Área Urbana + Área Adjacente) 

Estruturas da rede coletora, estruturas de bombeamento, parque 

de tratamento dos esgotos e do lançamento correspondente à área 

urbana, incluídos os projetos executivos. 

42.749.260,62 

Implantação de Soluções 

Alternativas Coletivas em 

Aglomerados Rurais 

Estações Compactas de Tratamento de Efluentes e estruturas da 

rede coletora, bombeamento e lançamento, incluídos os projetos 

executivos correspondentes para os aglomerados rurais.  

4.185.226,55 

Sistemas Individuais para as 

Áreas Rurais com população 

isolada 

Aquisição de Fossas sépticas, filtros e sumidouro e custos de sua 

instalação. 
132.000,00 

Investimentos na Estruturação 

Institucional 

Investimentos e Despesas com a Estruturação Administrativa, 

Aquisição de Sistemas, Mapeamentos e Planejamento dos 

Subsistemas, incluídas as Contratações de Profissionais 

Especializados e a Remuneração do Agente Regulador. 

460.000,00 

Total dos Investimentos no Esgotamento Sanitário para o Período 47.526.487,17 

Fonte: Keyassociados. 

3.7 AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DAS ALTERNATIVAS PARA A SUSTENTAÇÃO 
ECONÔMICA 

As intervenções são objeto das projeções visando o dimensionamento dos investimentos 
necessários e a prospecção de fontes de financiamento para suportar a prestação dos serviços 
em prazos longos. A avaliação da sustentação econômica das intervenções impõe a gestão 
dos serviços com variação da modalidade de execução, direta e indireta, e contém a indicação 
de fontes de captação de recursos onerosos e não onerosos. 

Na avaliação passamos a considerar a capacidade econômica do próprio município, a 
possibilidade de apoio e compensações ou adiantamentos do Consórcio e os investimentos 
necessários, possíveis e previstos pela prestadora dos serviços (conveniada).  
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Tabela 18. Investimentos por Responsável, Disponibilidades e Captação e Fontes Alternativas 

Responsabili
dade 

Investimento Valor Fonte Indicada Disponibilidade Déficit/Superávit 
Fontes 
Alternativas 

Prestadora 

Estruturas do 
Sistema 
Principal e 
Interligação 
das Áreas 
Adjacentes 

42.749.260,62 

Recursos Próprios 
do Prestador 

0,00 

-34.416.700,62 

Captação de 
Financiamento 
Oneroso, 
Captação de 
Subvenções ou 
Financiamento 
Não Oneroso, 
em nome da 
Prestadora ou 
de Outro 

Superávit do 
Serviço de Água 

0,00 

Receitas com 
Tarifas - Resultado 
Operacional do 
Sistema de 
“urbano” 

8.332.560,00 

Total Prestador 42.749.260,62   8.332.560,00 -34.416.700,62  

Ente Titular 

Implantação 
das Soluções 
Alternativas 
Coletivas 

4.185.226,55 

Receitas com 
Tarifas (resultado 
operacional 
negativo) 

-588.000,00 -4.773.226,55 

Captação de 
Financiamento 
Oneroso ou 
Habilitação em 
Subvenções  

Sistemas 
Individuais 

132.000,00 
Recursos Próprios 
do Orçamento 
Anual 

0,00 -328.000,00 

Alocação de 
recursos nos 
Orçamentos 
Anuais 
Futuros. 

Estrutura 
Institucional 

460.000,00 

Total Ente Titular 4.777.226,55   -588.000,00 -4.116.670,62   

Fonte: Keyassociados 

De acordo a tabela resumida, considerando todos os investimentos e metas para a 
universalização e adequação dos serviços, também se pode concluir que a avaliação 
econômica financeira do conjunto das soluções, para o período de 20 anos do Plano, projeta 
resultado financeiro negativo de cerca de 38,5 milhões de reais, fortemente influenciado pelo 
volume de recursos necessários à implantação dos subsistemas atualmente inexistentes.  

A análise da responsabilidade direta do ente titular, porém, aponta para uma necessidade de 
investimentos de recursos menor, na ordem de 4 milhões, viável de ser superado pela via de 
captação de recursos não onerosos e linhas de financiamentos disponíveis, mas 
absolutamente possível apenas com a destinação de recursos do orçamento municipal, já que 
são ultrapassados os limites do comprometimento dos compromissos do município em face 
dos limites estabelecidos pelo Senado Federal. 

A captação da responsabilidade do ente titular, portanto, é bem relevante no contexto do 
planejamento global da universalização, mas o déficit de cerca de quatro milhões de reais, a 
ser captado preferencialmente de fontes não onerosas, se fosse todo aportado de recursos 
orçamentários ainda representaria apenas 0,2% da potencial arrecadação do Município para 
os 20 anos, não se devendo descartar essa hipótese. 
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4 PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DOS EIXOS DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

A definição dos programas, projetos e ações segue a mesma estrutura organizacional 
abordada no prognóstico.  

A Figura abaixo apresenta os três Programas Principais, e o Quadro 5 seus objetivos e metas.  

Figura 8. Esquema Principal dos Programas 
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Quadro 5: Objetivos e Metas dos Programas 

Programas Objetivos Gerais 
Metas 

Imediatas Curto Médio Longo Continuadas 

Programa de 
Gestão 

Institucional do 
Saneamento 

Básico 

-Realizar a Gestão 
adequada do saneamento 
básico em todo o 
território do município. 

-Garantir a Prestação dos 
Serviços de Saneamento 
Básico com qualidade, 
sustentabilidade 
financeira e melhoria 
contínua. 

- Instituição de uma Secretaria de 
Saneamento Básico. 

- Estruturação da Secretaria com os 
recursos necessários. 

- Contratação de Profissionais para 
compor a equipe técnica. 

- Instituição de Grupo Técnico 
Gestor (urbana e rural) e Executor 
do saneamento básico (rural). 

-Capacitação dos 
Técnicos da Secretaria 
de Saneamento. 

 

- Captação de 
Recursos para os 
investimentos 
necessários. 

- Implantação de 
uma política de 
educação ambiental 
voltada ao 
saneamento no 
município. 

- 

 

- Gestão e Controledos 
serviços (delegados e de 
execução direta) de 
saneamento básico. 

 

- Garantia da partitipação 
social na tomada de 
decisões. 

Programa de 
Universalização 

do 
Saneamento 

Básico na Zona 
Urbana 

-Fornecer água potável 
para toda a população 
urbana  
 
 -Tratar na sua totalidade 
o esgoto sanitário gerado 
pela população urbana  

-Redução do índice de perdas do 
SAA urbano para 35%. 
 

-Elaboração dos estudos de 
concepção e projetos executivos 
necessários para o avanço da 
cobertura dos serviços de 
esgotamento sanitário urbano. 

- Redução do índice de 
perdas no SAA urbano 
para 33%. 

-Implantação das 
estruturas necessárias 
para o avanço de 10% 
na cobertura do SES 
urbano. 

- Redução do índice 
de perdas no SAA 
urbano para 32%. 
 

-Implantação das 
estruturas 
necessárias para o 
avanço de 40% na 
cobertura do SES 
Urbano. 

- Redução do 
índice de perdas 
no SAA urbano 
para 29 %. 
 

- Implantação das 
estruturas 
necessárias para o 
avanço de 50% na 
cobertura do SES 
urbano. 

 
- Continuidade da 
universalização do SAA na 
zona urbana através das 
intervenções de 
manutenção e 
atendimento ao 
crescimento vegetativo. 

Programa de 
Universalização 

do 
Saneamento 

Básico na Zona 
Rural 

 

-Fornecer água potável 
para toda a população 
rural 
 
 -Tratar na sua totalidade 
o esgoto sanitário gerado 
pela população rural 

- Mapeamento das características 
da população rural de acordo com 
seu adensamento e disponibilidade 
de recursos naturais e definir os 
subsistemas que atendam essas 
demandas. 

- Elaboração os estudos de 
concepção e projetos executivos 
necessários para o avanço da 
cobertura dos serviços de 
abastecimento de água e 
esgotamento sanitário. 

- Implantação das 
estruturas necessárias 
para o avanço de 40% 
na cobertura do SAA 
rural. 
 
-Implantação das 
estruturas necessárias 
para o avanço de 10% 
na cobertura do SES 
rural. 

-Implantar as 
estruturas 
necessárias para o 
avanço de 50% na 
cobertura do SAA 
rural. 
 
-Implantação das 
estruturas 
necessárias para o 
avanço de 40% na 
cobertura do SES 
rural. 

 
-Implantação das 
estruturas 
necessárias para o 
avanço de 50% na 
cobertura do SES 
rural. 

- Operação dos sistemas 
coletivos de 
abastecimento de água 
potável e tratamento de 
esgoto sanitário. 
- Monitoramento da 
qualidade das soluções 
individuais de 
abastecimento de água. 
- Realização e 
manutenção das soluções 
individuais de tratamento 
de esgoto.  
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-Implantação das estruturas 
necessárias para o avanço de 10% 
na cobertura do SAA rural 
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4.1 PROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL DO SANEAMENTO BÁSICO 

Dada a complexidade da problemática, e por tratar de temas amplos como estrutura legal, 
contratação e capacitação de pessoal e relacionamentos com concessionários e empresas 
contratadas, o Programa está dividido em 5 (cinco) Subprogramas, apresentados no 
organograma a seguir. 

Figura 9. Esquema do Programa de Gestão Institucional do Saneamento Básico 

 

4.2 PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO NA ZONA 
URBANA 

O Programa será dividido em 4 (quatro) Subprogramas que contemplam os estudos de 
concepção, projetos executivos, obras de engenharia, controle da oferta dos serviços, 
apresentados no fluxograma seguir. 

Figura 10. Esquema do Programa de Universalização do Saneamento Básico na Zona Urbana 
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4.3 PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO NA ZONA 
RURAL 

Uma tarefa inicial na sua formulação será justamente a definição clara do conceito a ser 
adotado para definir a população beneficiada. No caso da população rural, deve-se avançar 
conceitualmente para além da classificação orientada pela definição político-administrativa e 
considerar aspectos relevantes para a concepção das intervenções em saneamento, bem 
como incorporar reflexões desenvolvidas por autores que têm tratado do tema, como a relação 
com a natureza, adensamento e dependência para com o urbano, valorizando o significado da 
ruralidade nas sociedades contemporâneas.  

O Programa dará ênfase para iniciativas de integralidade, com um olhar para o território rural 
e o conjunto das necessidades. Além disso, buscar a integração com outros programas de 
desenvolvimento e com a política pública estabelecida para as populações tradicionais, 
visando maior racionalidade nas intervenções. 

Figura 11. Esquema do Programa de Universalização do Saneamento Básico na Zona Rural 

 

 

4.4 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS 

O Quadro abaixo traz um cronograma de implantação das ações previstas nos programas de 
acordo os prazos estabelecidos, a hierarquização e custos, visando uma previsão e 
organização do município em relação ao orçamento e recursos necessários para execução 
das atividades. 
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Quadro 6: Cronograma das ações previstas de acordo com os prazos de implantação 

CRONOGRAMA DAS AÇÕES 

Prazo imediato (2018-2019) 

Ação  
Programa/Subprograma em 
que ação está contemplada 

Hierarquização Responsável Custo (R$) Fontes de Recursos 

Alterar a estrutura para Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Saneamento. 

Subprograma Qualificação 
da Estrutura Administrativa 

A Titular - - 

Adquirir ou aperfeiçoar software de controle e 
gestão do sistema de abastecimento de água 

Subprograma Qualificação 
da Estrutura Administrativa 

A Titular 100.000,00 Recursos Orçamentários 

Adquirir ou aperfeiçoar um software de controle 
e gestão do sistema de abastecimento de água  

Subprograma Qualificação 
da Estrutura Administrativa 

A Titular 100.000,00 Recursos Orçamentários 

Adquirir ou aperfeiçoar um software de controle 
e gestão do sistema de esgotamento sanitário  

Subprograma Qualificação 
da Estrutura Administrativa 

A Titular - - 

Instituir um grupo executivo setorial de gestão 
dos serviços de saneamento 

Subprograma Qualificação 
da Estrutura Administrativa 

A Titular - - 

Promover o envolvimento das Secretarias 
Municipais em determinadas atividades de 
planejamento e gestão dos serviços de 
saneamento básico  

Subprograma Qualificação 
da Estrutura Administrativa 

A Titular - - 

Formar equipe técnica com profissionais de 
outras Secretarias   afim de prospectar fontes de 
recursos para saneamento básico no âmbito 
nacional e internacional 

Subprograma Qualificação 
da Estrutura Administrativa 

A Titular - - 

Formar equipe técnica integrada com 
profissionais de outras Secretarias para 
elaboração de projetos visando a captação de 
recursos para os serviços de saneamento básico 

Subprograma Qualificação 
da Estrutura Administrativa 

A Titular - - 

Promover a integração entre o poder público 
municipal e a prestadora dos serviços de 
saneamento 

Subprograma Qualificação 
da Estrutura Administrativa 

A Titular - - 

Capacitar os servidores para realização da gestão 
integrada dos serviços municipais 

Subprograma de 
Capacitação técnica de 
pessoal 

B Titular - - 
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Prazo imediato (2018-2019) 

Ação  
Programa/Subprograma em 
que ação está contemplada 

Hierarquização Responsável Custo (R$) Fontes de Recursos 

Promover a integração com outras instâncias 
governamentais e interação com a sociedade civil 

Subprograma de controle e 
promoção da participação 
social 

B Titular - - 

Implantar uma sistemática de controle dos 
serviços de saneamento básico 

Subprograma de controle 
dos serviços delegados 

A Titular - - 

Exigir o cumprimento das cláusulas e metas 
fixadas nos serviços prestados por contrato de 
programa, concessão ou convênio. 

Subprograma de controle 
dos serviços delegados 

A Titular - - 

Elaborar estudo de concepção de um SES urbano. 
Projetos Executivos e 
Estudos de Concepção 

A Concessionário - - 

Elaborar projeto executivo do SES urbano. 
Projetos Executivos e 
Estudos de Concepção 

A Concessionário 350.000,00 Resultado Operacional 

Projetos de licenciamento ambiental do SES. 
Projetos Executivos e 
Estudos de Concepção 

A Concessionário 333.763,00 Resultado Operacional 

Exigir o cumprimento de metas já fixadas nos 
serviços prestados por contrato de programa 

Subprograma de 
Monitoramento da Oferta 
dos Serviços 

A Titular - - 

Mapear os poços subterrâneos existentes. 
Subprograma de perdas 
aparentes e irregularidades 

A Titular - - 

Aperfeiçoar as ações de cobrança dos usuários 
Subprograma de perdas 
aparentes e irregularidades 

B Titular - - 

Instituir marco legal de exigência de ligação ao 
sistema público. 

Subprograma de perdas 
aparentes e irregularidades 

A Titular - - 

Levantar as características da população rural 
quanto ao adensamento populacional  

Subprograma de 
planejamento do 
saneamento rural 

A Titular - - 

Mapear as possíveis fontes de abastecimento de 
água da zona rural 

Subprograma de 
planejamento do 
saneamento rural 

A Titular - - 
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Prazo imediato (2018-2019) 

Ação  
Programa/Subprograma em 
que ação está contemplada 

Hierarquização Responsável Custo (R$) Fontes de Recursos 

Mapear as soluções utilizadas para esgotamento 
sanitário. 

Subprograma de 
planejamento do 
saneamento rural 

A Titular - - 

Elaborar os projetos executivos dos subsistemas 
de abastecimento de água definidos para a zona 
rural. 

Subprograma de 
planejamento do 
saneamento rural 

A Titular - - 

Elaborar os projetos executivos dos subsistemas 
de esgotamento sanitário definidos para a zona 
rural. 

Subprograma de 
planejamento do 
saneamento rural 

A Titular 120.000,00 Resultado Operacional 

Elaboração de mapeamento e Estudo de 
Concepção para Definição dos Subsistemas de 
água na zona rural 

Subprograma de 
planejamento do 
saneamento rural 

A Titular 120.000,00 Resultado Operacional 

Custo total das ações em prazo imediato (R$) 

TITULAR R$ 440.000,00 

R$ 1.123.763,00 
CONCESSIONÁRIA R$ 683.763,00 
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CRONOGRAMA DAS AÇÕES 

  Prazo curto (2020-2023) 

Ação  
Programa/Subprograma em que 

ação está contemplada 
Hierarquização Responsável Custo (R$) Fontes de Recursos 

Segregar receitas e despesas de saneamento 
básico. 

Subprograma Qualificação da 
Estrutura Administrativa 

B Titular - - 

Capacitar a equipe técnica gestora e executora 
dos serviços de saneamento básico municipal 

Subprograma de Capacitação e 
Captação de Recursos 

A Titular R$ 200.000,00 Resultado Operacional 

Capacitar os profissionais das equipes de 
prospecção de recursos e elaboração de 
projetos 

Subprograma de Capacitação e 
Captação de Recursos 

B Titular - - 

Fortalecer o Conselho Municipal de 
Saneamento. 

Programa de Controle e 
Participação Social 

A Titular - - 

Realizar audiências públicas periodicamente. 
Programa de Controle e 
Participação Social 

B Titular - - 

Exigir a operação dos equipamentos em 
observância à licença e outorga vigentes. 

Subprograma de Controle dos 
Serviços Delegados 

A Titular - - 

Exigir o rigoroso cumprimento das cláusulas 
do(s) contrato(s) de prestação de serviços. 

Subprograma de Controle dos 
Serviços Delegados 

A Titular - - 

Capacitar educadores e multiplicadores na área 
de saneamento básico. 

Programa de Educação 
Ambiental. 

B Titular 200.000,00 Resultado Operacional 

Disponibilizar em meios eletrônicos conteúdos 
de educação ambiental focados no saneamento 
básico 

Programa de Educação 
Ambiental. 

B Titular 50.000,00 Resultado Operacional 

Elaborar Projeto executivo para um sistema de 
tratamento de lodo da ETA.  

Projeto e Estudos A Concessionária 70.000,00 Resultado Operacional 

Substituir ramais prediais de ferro galvanizado. 
Subprograma de Execução de 
Obras de Engenharia em 
Saneamento Básico 

B Concessionária 

Custos definidos 
após análise dos 

ramais que 
necessitam 

substituição. 

- 

Implantação de Rede de Distribuição nova do 
SAA da zona urbana (proporção com 
crescimento vegetativo) 

Subprograma de Execução de 
Obras de Engenharia em 
Saneamento Básico 

A Concessionária 
R$ 3.206.100,00 
(de acordo com 

a demanda)        
Resultado Operacional 
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Ação  
Programa/Subprograma em que 

ação está contemplada 
Hierarquização Responsável Custo (R$) Fontes de Recursos 

Implantação de ligações domiciliares urbanas 
(ramal) de abastecimento de água 

Subprograma de Execução de 
Obras de Engenharia em 
Saneamento Básico 

A Concessionária R$ 100.050,00 Resultado Operacional 

Implantar um sistema de tratamento de lodo 
da ETA 

Subprograma de Execução de 
Obras de Engenharia em 
Saneamento Básico 

B Concessionária 400.000,00 Resultado Operacional 

Implantar sistema de esgotamento sanitário. 
Subprograma de Execução de 
Obras de Engenharia em 
Saneamento Básico 

A Concessionária 42.415.497,62 

Resultado Operacional 
e Captação de 
financiamento oneroso, 
captação de 
subvenções ou 
financiamento não 
oneroso, em nome da 
prestadora ou de outro. 

Exigir a operação dos equipamentos em 
observância à licença e outorga vigentes. 

Subprograma de Monitoramento 
da Oferta dos Serviços 

A Titular - - 

Regularizar o uso clandestino do SAA 
Subprograma de perdas 
aparentes e irregularidades 

A Titular - - 

Adquirir Equipamentos para o Abastecimento 
de Água dos Sistemas Coletivos Rurais 

Subprograma de Aquisição de 
Equipamentos. 

A Titular 4.246.102,49 

Resultado Operacional e 
Financiamentos 
Onerosos, Habilitação 
em Programas 
Subvencionadas, 
Resultado Operacional e 
Compensação dentre 
Sistemas 

Adquirir Equipamentos para o Abastecimento 
de Água dos Sistemas Individuais 

Subprograma de Aquisição de 
Equipamentos. 

A Titular R$ 720.720,00 

Resultado Operacional e 
Financiamentos 
Onerosos, Habilitação 
em Programas 
Subvencionadas, 
Resultado Operacional e 
Compensação dentre 
Sistemas 
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Ação  
Programa/Subprograma em que 

ação está contemplada 
Hierarquização Responsável Custo (R$) Fontes de Recursos 

Adquirir Equipamentos para o Esgotamento 
Sanitário dos Sistemas Coletivos Rurais 

Subprograma de Aquisição de 
Equipamentos 

A Titular 4.185.226,55 

Financiamentos Onerosos, 
Habilitação em Programas 
Subvencionadas, 
Resultado Operacional e 
Compensação dentre 
Sistemas 

Adquirir Equipamentos para o Esgotamento 
Sanitário dos Sistemas Individuais 

Subprograma de Aquisição de 
Equipamentos 

A Titular 132.000,00 

Financiamentos Onerosos, 
Habilitação em Programas 
Subvencionadas, 
Resultado Operacional e 
Compensação dentre 
Sistemas 

Custo total das ações em prazo curto (R$) 
TITULAR R$ 9.684.049,04 

R$ 55.875.696,66 
CONCESSIONÁRIA 46.191.647,62 
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 CRONOGRAMA DAS AÇÕES 

Prazo médio (2024-2031) 

Ação  
Programa ou Subprograma em que 

ação está contemplada 
Hierarquização Responsável Custo (R$) Fontes de Recursos 

Promover eventos de educação 
ambiental voltados para a 
recuperação/preservação dos 
recursos hídricos para as 
comunidades das áreas próximas aos 
mananciais e ribeirinhas. 

Subprograma de Educação 
Ambiental  

C Titular 100.000,00 Recursos Orçamentários 

Elaboração de Projeto executivo para 
ampliação do sistema de reservação 
do SAA. 

Projetos Executivos e Estudos de 
Concepção  

B Concessionária - - 

Substituiras redes precárias de 
água*. 

Subprograma de execução de obras 
de engenharia 

A Concessionária 

Custos a serem 
confirmados após 

análise das redes que 
necessitam 

substituição.  

Recursos Orçamentários 

Execução de Reservatórios com 
capacidade total de 100 m3 

Subprograma de Execução de Obras 
de Engenharia 

B Concessionária R$ 115.000,00 Resultado Operacional 

Controlar a realização das ligações 
factíveis 

Subprograma de Perdas Aparentes e 
Irregularidades 

A Médio - - 

Aquisição de caminhão pipa para 
casos especiais 

Projetos Especiais B Titular R$ 250.000,00 
Alocação de recursos, 

orçamentos anuais futuros 

Custo total das ações em prazo médio (R$) 

TITULAR R$ 350.000,00 

R$ 465.000,00 

CONCESSIONÁRIA* R$ 115.000,00 
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CRONOGRAMA DAS AÇÕES 

Prazo longo (2032-2037) 

Ação  
Programa ou Subprograma em que 

ação está contemplada 
Hierarquização Responsável Custo (R$) Fonte de Recursos 

Melhoria contínua e qualidade dos 
serviços prestados 

Subprograma de Capacitação e 
Captação de Recursos. 

B Titular - - 

Melhorar a setorização das redes 
distribuidoras de água 

Subprograma de Controle dos Serviços 
Delegados 

B Titular - - 

Custo total das ações em prazo longo (R$) 

TITULAR - 

- 

CONCESSIONÁRIA - 
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CRONOGRAMA DAS AÇÕES 

Ações Continuadas (custos e execução diluídos nos prazos imediato, curto, médio e longo) 

Ação  
Programa/Subprograma em 
que ação está contemplada 

Hierarquização Responsável Custo (R$) Fonte de Recursos 

Ampliar o Quadro de Funcionários das 
Equipes Técnicas, através da contratação de 
dois profissionais, com formação adequada 
para atuar na área de saneamento básico. 

Subprograma Qualificação da 
Estrutura Administrativa 

A Titular R$ 2.860.000,00 
Recursos orçamentários e 

resultado operacional 

Controlar a qualidade da Água e do efluente 
tratado da zona rural - Execução Direta pelo 
titular 

Subprograma de Controle 
dos Serviços Delegados 

A Titular R$ 1.440.000,00 
Recursos Orçamentários e 

Resultado Operacional 

Promover eventos de educação ambiental  
Programa de Educação 
Ambiental. 

B Titular  320.000,00 
Recursos orçamentários e 

resultado operacional 

Promover visitas de alunos aos locais de 
tratamento da água e do esgoto, 
preferencialmente aos locais que atendem a 
sua comunidade. 

Programa de Educação 
Ambiental. 

B Concessionária 50.000,00 
Recursos orçamentários e 

resultado operacional 

Operação do Sistema Principal de 
Esgotamento Sanitário da zona urbana 

Subprograma de 
Monitoramento da Oferta 
dos Serviços. 

A Concessionária R$ 12.096.000,00 Resultado Operacional 

Operação das SACs para abastecimento rural 
Subprograma de Qualidade 
dos Serviços Contratados 

A Titular R$ 5.400.000,00 
Recursos Orçamentários e 

Resultado Operacional 

Operação das soluções Individuais para 
abastecimento de água na zona rural 

Subprograma de Qualidade 
dos Serviços Contratados 

A Titular R$ 1.200.000,00 
Recursos Orçamentários e 

Resultado Operacional 

Operação das SACs para esgotamento 
sanitário na zona rural 

Subprograma de Qualidade 
dos Serviços Contratados 

A Titular R$ 1.836.000,00 
Recursos Orçamentários e 

Resultado Operacional 

Operação das soluções Individuais para 
esgotamento sanitário na zona rural 

Subprograma de Qualidade 
dos Serviços Contratados 

A Titular R$ 1.000.020,00 
Recursos Orçamentários e 

Resultado Operacional 

Custo total das ações em prazos continuados (R$) 
TITULAR R$ 14.056.020,00 

R$ 26.202.020,00 
CONCESSIONÁRIA R$ 12.146.000,00 
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5 AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

O objetivo do tópico é a formulação de mecanismos e procedimentos para a efetividade da 
prestação dos serviços de saneamento na ocorrência de problemas de alta criticidade nos 
sistemas que se relacionam a fatores climáticos, como intensidade de chuvas e volume 
excessivos de água na captação ou lançamento, deslizamentos de terra e a própria falta de água, 
ou a acidentes de qualquer natureza, como a contaminação por substâncias tóxicas ou 
equipamentos inoperantes. 

As ações corretivas emergenciais podem ser: 

a) Obras contingências de prevenção de acidentes, sistemas de alerta, melhorias do sistema; 

b) Aumento da qualidade dos serviços e fiscalização de itens de segurança, como estabilidade 
de barragens e sinalização de mananciais e áreas de proteção ambiental; 

c) Combate a ações de vandalismo; 

d) Prevenção da interrupção de entradas de energia em unidades e componentes dos 
sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário; 

e) Executar rodízio de abastecimento, com prioridade para hospitais, unidades básicas de 
saúde, escolas e instituições de acolhimento coletivo. 

5.1 AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

A seguir as origens e as ações de emergência e contingência possíveis de serem adotadas para 
restabelecer os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município. 

Quadro 7: Resumo das Ações de Emergência e Contingência para o Abastecimento de Água 

Eixo 
Evento 

Genérico 
Possíveis Origens 

Ações emergenciais ou de 
contingência 

Abastecimento 
de Água 

Falta de água 
generalizada 

• Qualidade inadequada da água dos 
mananciais. 

• Danos em equipamentos e estruturas; 

• Interrupção prolongada no 
fornecimento de energia elétrica às 
instalações de produção e 
bombeamento de água; 

• Perdas elevadas. 

• Comunicação à população; 

• Acionamento do sistema de 
comunicação à população, 
instituições, autoridades e defesa 
civil;  

• Comunicação à concessionária de 
energia; 

• Controle da qualidade e quantidade 
água disponível em reservatórios; 

• Reparo das instalações danificadas; 

• Controle geral e continuado das 
perdas. 

Falta de água 
localizada 

• Deficiência de vazão nos mananciais 
em períodos de estiagem; 

• Interrupção temporária de energia; 

• Danos em equipamentos de 
bombeamento; 

• Danos em estrutura de reservatórios; 

• Rompimento de tubulação de rede ou 
adutora de água tratada. 

• Perdas elevadas e continuadas. 

• Comunicação à população; 

• Comunicação à concessionária de 
energia; 

• Controle da água quantidade 
disponível em reservatórios; 

• Reparo das instalações danificadas; 

• Redução e controle de perdas, 
vazamentos e macromedição. 
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Eixo 
Evento 

Genérico 
Possíveis Origens 

Ações emergenciais ou de 
contingência 

Esgotamento 
Sanitário 

Paralisação da 
ETE. 

• Interrupção prolongada no 
fornecimento de energia elétrica às 
instalações; 

• Danos a equipamentos e estruturas; 

• Ações de vandalismo e/ou sinistros. 

• Comunicação aos órgãos 
ambientais; 

• Comunicação à concessionária de 
energia; 

• Reparo das instalações danificadas. 

Extravasamento 
de esgotos em 
elevatórias 

• Interrupção no fornecimento de 
energia elétrica às instalações; 

• Danos a equipamentos e estruturas; 

• Obstrução de emissários; 

• Ações de vandalismo e/ou sinistros. 

• Comunicação aos órgãos 
ambientais; 

• Comunicação à concessionária de 
energia e possível ação de 
disponibilidade de gerador de 
emergência; 

• Reparo das instalações danificadas. 

Rompimento de 
tubulações. 

• Acidentes decorrentes de escavações e 
obras; 

• Rompimento de travessias; 

• Ações de vandalismo e/ou sinistros. 

• Comunicação aos órgãos 
ambientais; 

• Reparo das instalações danificadas. 

Extravasamento 
de rede 
coletora e de 
coletores 
tronco. 

• Entupimento das instalações; 

• Rompimento de travessias. 

• Ações emergenciais: 

• Comunicação aos órgãos 
ambientais; 

• Reparo das instalações danificadas. 

Programas e 
Subprogramas 
relacionados 

Programa de Gestão Institucional do Saneamento Básico 

•  Subprograma de Capacitação Técnica de Pessoal  

•  Subprograma De Educação Ambiental Erro! Indicador não definido. 
Programa de Universalização do Saneamento Básico na Zona Urbana  

•  Subprograma de Monitoramento da Oferta dos Serviços 

•  Subprograma de Fiscalização de Perdas Aparentes e Irregularidades  
Programa de Universalização do Saneamento Básico na Zona Rural  

•  Subprograma de Qualidade das Soluções Alternativas  

 

5.2 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR INTERRUPÇÕES DE SISTEMAS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 

Implantar e executar um serviço permanente de manutenção e monitoramento dos sistemas de 
captação, de armazenamento e distribuição de água e de coleta, transporte e tratamento de 
esgotos, baseados em sistemática de caráter permanente e preventiva. 

Combater as ações de vândalos e promover a investigação rigorosa das ocorrências de 
vandalismo, bem como adotar medidas de proteção das instalações, como cercamentos, 
vigilância eletrônica ou de guardas. 

Os acidentes devem ser documentados, para formação de um histórico que irá auxiliar na 
verificação de recorrências dos eventos e na necessidade de melhorias dos procedimentos 
adotados.  

As ações de educação ambiental, como campanhas junto às comunidades, são fundamentais 
para a conscientização sobre os riscos de incidentes nos sistemas de abastecimento de água, e 
não menos importantes para a efetividade de ações visando evitar os desperdícios, de 
racionamento, rodízios e para a colaboração com outras ações emergenciais. 
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6 AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DAS AÇÕES PROGRAMADAS 

O agente responsável pela avaliação da eficácia das ações programadas será o ente regulador. 
Para o exercício desta atividade, o regulador editará normas complementares detalhando cada 
um dos critérios de avaliação das metas, seus indicadores e os procedimentos e métodos 
específicos. 

6.1 PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO 

Ele diz respeito a metas, no sentido preciso de quantidades e prazos a alcançar, mas também a 
regras, no sentido de padrões de qualidade a respeitar, e ainda de uma agenda institucional de 
sustentação do PMSB. Incluem-se ainda nas metas as ações necessárias e identificadas para 
melhoria operacional dos sistemas.  

METAS E AÇÕES QUANTITATIVAS 

A - ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A1 - Cobertura dos serviços 

A2 - Quantidade total de água ofertada 

A3 - Perda total por ramal 

B - ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

B1 - Cobertura dos serviços 

B2 - Índice de tratamento de esgoto  

B3 - Índice de atendimento com tratamento de esgoto 

METAS E AÇÕES QUALITATIVAS 

A - ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A1 - Qualidade do produto ofertado 

A2 - Qualidade do abastecimento 

A3 - Qualidade do atendimento ao usuário 

B - ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

B1 - Qualidade do produto ofertado 

B2 - Qualidade do esgotamento 

B3 - Qualidade do atendimento ao usuário 

METAS E AÇÕES DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL 

A - ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A1 - Remanejamento da rede distribuidora e ligações 

A2 - Otimização operacional 

A3 - Garantia de reservação setorial 

B - ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

B1 - Remanejamento da rede coletora e ligações 

B2 - Detecção de ligações factíveis  
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6.2 INDICADORES 

Os municípios atendidos pela Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) devem 
assinar contratos de regulação com a Agência de Regulação dos Serviços Delegados do Rio 
Grande do Sul (AGERGS) que utiliza os indicadores a seguir relacionados para avaliação dos 
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

INDICADORES DE UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

NUA - Indicador de Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água. 

NUE - Indicador de Universalização dos Serviços de Esgotamento Sanitário. 

Indicadores de Continuidade dos Serviços (TAC – DEC – NRP) 

TAC – Tempo Médio de Atendimento ao Cliente Quando da Falta de Água. 

DEC - Duração Equivalente de Interrupção do Sistema de Fornecimento de Água por 
Economias. 

NRP – Índice de Reclamações Procedentes por Falta de Água por 1.000 Economias. 

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 

ROP (S/DEPREC.) – Razão Operacional sem Depreciação.   

DCP - Despesas com Pessoal Próprio. 

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL 

IPP1 - Índice de Produtividade de Pessoal 1.(água faturada/empregados) 

IPP2 - Índice de Produtividade de Pessoal 2.(ligações/empregados) 

IPP3 - Índice de Produtividade de Pessoal 3.(economias/empregados) 

INDICADORES DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DOS PRODUTOS 

ISC – Índice de Satisfação do Cliente. 

IQA – Índice da qualidade da água distribuída. 

INDICADORES DE QUALIDADE COMERCIAL 

QF – Qualidade do Faturamento. 

IPF - Índice de Perdas de Faturamento. 

IH – Índice de Hidrometração. 

ICOB – Índice de Eficiência da Cobrança. 
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7 AVALIAÇÃO E REVISÃO 

As avaliações do Plano Municipal de Saneamento Básico deverão ser realizadas em vista a 
necessidade de uma análise crítica e cotejo de aspectos relacionados ao planejamento inicial e 
ao desenvolvimento das ações por parte dos responsáveis pela implantação dos programas e 
ações planejados, dentro dos respectivos prazos.  

Entre os aspectos a serem avaliados, apresentamos como referência os seguintes: 

• O cumprimento dos objetivos definidos no Plano;  

• A obediência aos dispositivos legais aplicáveis à gestão órgãos do município responsável 
pela execução da política municipal de saneamento básico;  

• A identificação dos pontos fortes e fracos do plano elaborado e das oportunidades e 
entraves ao seu desenvolvimento;  

• O uso de recursos humanos, instalações e equipamentos adequados voltados para 
produção e prestação de bens e serviços na qualidade e prazos requeridos;  

• A adequação e a relevância dos objetivos do plano e a consistência entre estes e as 
necessidades previamente identificadas;  

• A efetiva consistência entre as ações desenvolvidas e os objetivos estabelecidos;  

• As causas de práticas antieconômicas e ineficientes, se ocorrerem;  

• Os fatores inibidores do desempenho do Plano;  

• A relação de causalidade dos efeitos positivos e negativos observados com as diretrizes 
propostas; 

• A qualidade dos efeitos alcançados a partir da implantação do plano.  

Do ponto de vista prático, a avaliação é realizada com base nos indicadores de desempenho, os 
quais foram propostos e devem ser calculados e comparados com as metas propostas na 
periodicidade indicada. 

O presente plano deve ser avaliado anualmente e revisado a cada quatro anos, seguindo as 
determinações do Decreto Nº 7.217/2010. 


