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Leis

LEI Nº 733, DE 08 DE JULHO DE 2022.
“Institui a Política Municipal de Saneamento Básico e o
Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de
Boquira-BA e dá outras providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOQUIRA, ESTADO DA BAHIA, no uso
das suas Atribuições legais, em consonância com a Lei Orgânica Municipal, faço saber, que
a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS POSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) que contém
diretrizes destinadas a formular, aprovar, implantar, promover, executar e avaliar a prestação
de serviços públicos essenciais de saneamento básico no Município, consoante com o que
dispões a Lei Federal nº 14.026, de 20 de julho de 2020, bem como o que estabelece o Plano
Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), objeto da Portaria Interministerial nº 571, de
05 de dezembro de 2013, subscrita pelos Ministérios de Estado da Casa Civil da Presidência
da República, da Fazenda, da Saúde, do Planejamento, Orçamento e Gestão, do Meio
Ambiente, da Integração Nacional e das Cidades, com essa lei também são criados ou
reformulados o Conselho Municipal de Saneamento Básico, o fundo Municipal de
Saneamento Básico e o Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico do
Município.
§1º. Os órgãos, entidades do Município, bem como os órgãos e entidades públicas ou
privadas que desenvolvem serviços e ações de Saneamento Básico no âmbito do território
do Município estarão sujeitos ao previsto nesta Lei.
§2º. As ações, obras e serviços de saneamento básico devem ser planejados e
executados de acordo com as normas relativas à proteção ao meio ambiente e à saúde
pública, cabendo aos órgãos e entidades por elas responsáveis o licenciamento, a
fiscalização e o controle dessas ações, obras e serviços, nos termos de sua competência
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legal.
CAPITULO II
DO PMSB E SUA REVISÃO

Art. 2º - O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) instituído por esta Lei será
revisto, periodicamente, no prazo não superior a 10 (dez) anos, e com base anterior à
elaboração do Plano Plurianual do Município.
§1º. O Poder Executivo Municipal deverá encaminhar a revisão do Plano Municipal de
Saneamento Básico (PMSB) à Câmara Municipal, constando as alterações consideradas
indispensáveis ou necessárias à atualização e consolidação do Plano Plurianual do
Município imediatamente anterior.
§2º. Cada revisão deverá guardar compatibilidade com o correspondente Plano
Estadual de Saneamento Básico do Estado da Bahia, conforme, caso exista até a data da
revisão.
§3º. Assim como o Plano Municipal de Saneamento Básico vigente (PMSB), cada
revisão deverá guardar compatibilidade com o correspondente Plano de Recursos Hídricos
da Bacia Hidrográfica, a que o Município integrar, nos termos dos artigos 31 caput, 38, III e
39, III da Lei Federal nº 9.433 de 08 de janeiro de 1997, que dipões sobre a Política Nacional
de Recursos Hidrícos .
§4º. a revisão do Pano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) não poderá
ocasionar inviabilidade técnica ou estabelecer desequiçíbrio economico-financeiro e
patrimonial relativamente à prestação dos serviços que o integram ou estejam delegados a
órgão ou entidade local, devendo qulquer acréscimo de custo ter a respectiva fonte de
custeio indicada e a anuência da prestadora.

CAPÍTULO III
DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Art. 3º - Na hipótese de conveniência institucional ou de interesse público, o Municipio
poderá

optar pela concessão

dos serviços,

mediante

processo

licitatório

para

estabelecimento para execução dos serviços públicos essenciais de seneamento básico de
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que trata esta Lei, no todo ou em parte, observada, respectivamente, a legislação orgânica
Municipal, a legislação federal e estadual, bem como as normas de posturas municipais
aplicáveis.
§1º. A concessão dos serviços respaldar-se-á, previamente, em pesquisas e estudos
técnicos de natureza economica, social, organizacional, administrativa e gerencial,
recomendando-se que sejam submetidos previamente à consulta publica à população do
Municipio para efeito de legitimação do processo.
§2º. O processo de audiência pública, em cada caso, será estabelecido, discutido e
aprovado, na forma de decreto para tanto baixado pelo Prefeito Municipal.
§3º. A execução da Política Municipal de Saneamento Básico deve ser distribuída de
forma transdisciplinar em todas as Secretariais e órgãos da Administração Municipal,
respeitadas as duas competências.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAIS E FINAIS

Art. 4º - O Plano Muncipal de Saneamento Básico (PMSB) obejto da presente Lei
guardará compatibilidade com a legislação inerente ao Plano Diretor do Municipio, nos
termos da Lei Federal nº 10.247, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade) e legislação
posterior, que estabelece diretrizes gerais da política urbana, bem como o disposto na
Constituição do Estado, concernente á região Metropolitana, Aglomeração Urbana e
Microrregião, como couber, observada a legislação específicam que deles decorrer e em
vigor.
Art. 5º - As despesas de custeio e de investimentos decorrentes da aplicação e da
execução da presente Lei correrão por conta das dotações consignadas no orçamento anual
e plurianual do Município, bem como em créditos especiais, adicionais, trânsferêncas e
repasses que lhe forem conferidas.
Art. 6º - O Prefeito Municipal, mediante decreto, baixará as demais medidas e
proviências de caratér regularmente e implementar, bem como as ordem organizacional,
administrativa, técina e gerencial, com o objetivo de efetivar a olena organização,
implantação e consecução do Plano Muncipal de Saneamento Básico (PMSB) do Municipio
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de Boquira-Ba, objeto da presente Lei.
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

BOQUIRA-BA, EM 15 DE JULHO DE 2022.
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APRESENTAÇÃO
A Lei Federal n o . 11.445/2007 e sua mais

Os PMSB têm por objetivo consolidar os

recente atualização, a Lei Federal n°

instrumentos de planejamento e gestão

14.026/2020, instituem e atualizam,

afetos ao saneamento, com vistas a

respectivamente, a Política Nacional de

universalizar e integralizar o acesso aos

Saneamento Básico e, de acordo com a

serviços, garantindo qualidade e

mesma, é obrigação de todas as

suficiência no suprimento destes,

prefeituras elaborarem Planos Municipais

proporcionando melhores condições de

de Saneamento Básico (PMSB), tendo

vida à população, bem como a melhoria

como prazo final para sua conclusão a

das condições ambientais. O Plano

data de 31 de dezembro de 2022.

Municipal de Saneamento Básico de

Diante deste cenário, o Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF)

Boquira contempla seis produtos, a saber:
• Produto 1: Plano de Trabalho,

decidiu pelo investimento de seus

Plano de Mobilização e de

recursos na elaboração desses PMSB,

Comunicação Social;

visando à melhoria tanto da quantidade

• Produto

quanto da qualidade das águas da bacia.
Sendo assim, a Diretoria Colegiada do

Diagnóstico

da

• Produto 3: Prognóstico,

CBHSF publicou dois chamamentos para
manifestação de interesse e selecionou,

2:

Situação do Saneamento Básico;

Programas, Projetos e Ações;
• Produto 4: Mecanismos e

no primeiro chamamento, 42 municípios,

Procedimentos para Avaliação

e no segundo, 48 municípios para que

Sistemática do PMSB e Ações para

tivessem seus planos elaborados com os

Emergências e Contingências;

recursos do Comitê, Ofício Circular de

• Produto 5: Termo de Referência

Chamamento Público CBHSF n° 01/2019.

para a Elaboração do Sistema de

A COBRAPE

-

Informações Municipal de

Companhia Brasileira de

Projetos e Empreendimentos

-

Saneamento Básico;

venceu o

processo licitatório realizado pela Agência

• Produto 6: Relatório Final do
PMSB

de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo (Ato
Convocatório n° 002/2020), firmando
com a mesma o Contrato n° 032/2020,
referente ao Contrato de Gestão n°
014/ANA/2010, para a elaboração dos
Planos Municipais de Saneamento Básico
de 05 (cinco) municípios selecionados:
Oliveira dos Brejinhos (BA), Boquira (BA),
Paratinga (BA), Sítio do Mato (BA) e
Formosa do Rio Preto (BA).

Execução:

-

Documento Síntese.

Este documento
Síntese

-

-

Produto 6: Relatório

apresenta a consolidação dos

trabalhos executados para a elaboração
do Plano Municipal de Saneamento
Básico do município. Dessa forma, para
um detalhamento maior acerca das
informações apresentadas
recomendamos consultar os produtos
supra mencionados.
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DADOS GERAIS DA CONTRATAÇÃO
Contratante: Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo (Agência Peixe Vivo)
Contrato: n° 032/2020
Assinatura do Contrato em: 15 de setembro de 2020
Assinatura da Ordem de Serviço em: 30 de setembro de 2020
Escopo: Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico para a região do médio

São Francisco (Oliveira dos Brejinhos/Ba, Sítio do Mato/BA, Paratinga/BA, Boquira/BA e
Formosa do Rio Preto/BA) na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco
Prazo de Execução: 21 meses, a partir da data da emissão da Ordem de Serviço.
Valor global do contrato: R$ 747.296,10 (setecentos e quarenta e sete mil duzentos e
noventa e seis reais e dez centavos)
Documentos de Referência:
o

Ato Convocatório n° 002/2020 - Lote 02

• Características gerais do município de Boquira constantes no Ato Convocatório n°
002/2020 - Lote 02
• Proposta Técnica e Comercial da COBRAPE
• Plano de Trabalho aprovado pela Agência Peixe Vivo
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1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO
1.1.

de

Municipal

Plano

O

o

IX, aponta a competência conjunta entre
União, Estados e Municípios no que se

Saneamento Básico
Plano Municipal de Saneamento Básico

(PMSB) se configura em uma ferramenta
de planejamento estratégico para a futura
elaboração de projetos e execução de
serviços e obras, servindo de base para a

refere à promoção de "programas de

construção de moradias e a melhoria das
condições habitacionais e de saneamento
básico".
No que tange à prestação de serviços

elaboração de planos de investimentos,

públicos de interesse local que possuam

com vistas à obtenção de financiamentos

caráter essencial, a Constituição Federal

para os empreendimentos priorizados.

determina, em seu artigo 30, como

É um instrumento que define critérios,
parâmetros, metas e ações efetivas para
atendimento dos objetivos propostos,
englobando medidas estruturais e
estruturantes na área do saneamento

atribuições do Município: (i) / - legislar

sobre assuntos de interesse local; (ii) V organizar e prestar, diretamente ou sob
regime de concessão ou permissão, os
serviços públicos de interesse local,
incluído o de transporte coletivo, que tem

básico.

caráter essencial; (iii) VIII - promover, no

É, acima de tudo, um plano de metas, as

que couber, adequado ordenamento

quais, uma vez atingidas, levarão o

territorial, mediante planejamento e

Município da condição em que se

controle do uso, do parcelamento e da

encontra, em termos de saneamento

ocupação do solo urbano.

básico, a uma condição pretendida ou
Com isso, fica estabelecida a competência

próxima dela.

municipal na prestação direta ou

o

presente Plano tem por objetivo

mediante concessão ou permissão dos

apresentar o diagnóstico do saneamento

serviços de saneamento básico que são

básico no município de Boquira/Ba e

de interesse local e de caráter essencial,

definir o planejamento para o setor,

entre os quais o abastecimento de água; a

considerando-se o horizonte de 20 (vinte)

coleta, tratamento e disposição final de

anos e metas emergenciais, de curto,

esgotos sanitários; a coleta, tratamento e

médio e longo prazo.

disposição final de resíduos sólidos e a

1.2.

drenagem urbana, obedecendo às

Contextualização do Panorama

diretrizes federais, instituídas na forma de

do Saneamento Básico
A Constituição Federal, em seu artigo 21,

Lei.

inciso XX, determina ser competência da

No caso da Bahia, assim como em outros

União

o

estados, do ponto de vista institucional, e

inclusive

incentivado pelo Plano Nacional de

habitação, saneamento básico e

Saneamento (PLANASA), foi criada em

transportes urbanos". No artigo 23, inciso

1971 a Secretaria do Saneamento e

"instituir diretrizes

desenvolvimento
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Recursos Hídricos do Estado, como órgãos

cooperação poderão ser firmados por

de administração descentralizada, além

blocos de municípios para a contratação

da Companhia Metropolitana de Água e

dos serviços de saneamento de forma

Esgoto (COMAE) e da Companhia do

coletiva. Porém a lei proíbe os chamados

Saneamento do Estado da Bahia (COSEB),

contratos de programa de prestação dos

a Empresa Baiana de Águas e

serviços públicos, como de água e esgoto,

Saneamento S/A (EMBASA) e de forma

sendo obrigatória a abertura de licitação,

complementar, a Companhia de

na qual poderão concorrer prestadores de

Engenharia Rural da Bahia S/A (CERB). No

serviços públicos ou privados (BRASIL,

ano de 1975 as empresas COMAE e

2020).

COSEB foram extintas e seus serviços

1.2.1.A

foram incorporados à EMBASA,

Política

Nacional

de

Saneamento Básico (2007)

responsável pela prestação dos serviços
de abastecimento de água e esgotamento

A Política Nacional de Saneamento Básico

sanitário e que hoje atua em 88% dos

estabelece

municípios do estado. A EMBASA é uma

universalização dos serviços de

sociedade anônima de economia mista,

saneamento básico, de forma a garantir à

as

diretrizes

para

a

com fins de utilidade pública, e está

população o acesso a serviços com

vinculada ao Governo do Estado da Bahia

qualidade e quantidade suficiente às suas

por meio da Secretaria de lnfraestrutura e

necessidades. Parte do conceito de

Recursos Hídricos.

saneamento básico como sendo o
conjunto dos serviços, infraestruturas e

No que se refere ao município de Boquira,

instalações operacionais de:

foi criado em 1997 o Serviço de Autônomo
de Água e Esgoto (SAAE), através Lei

(1)

Abastecimento de água;

Municipal n'200/1997, responsável pela

(ii)

Coleta e tratamento de esgotos;

(iii)

Limpeza urbana e manejo de

prestação dos serviços de abastecimento
de água e esgotamento sanitário. O SAAE
é uma autarquia municipal, com
personalidade jurídica própria, sede e foro
na cidade de Boquira.

resíduos sólidos;
(iv)

Drenagem urbana e manejo de

águas pluviais.

De acordo com a Política Nacional de

Por sua vez, além da definição conceitual,

Saneamento Básico (PNSB), atualizada

a Lei n° 11.445/2007, que institui a

pela Lei Federal n° 14.026/2020, a

Política Nacional de Saneamento Básico,

prestação de serviços públicos de

abriga todas as formas legalmente

saneamento básico poderá ser realizada

possíveis de organização institucional dos

por órgão, autarquia, fundação de direito

serviços de saneamento básico, de forma

público, consórcio público, empresa

a atender as múltiplas realidades sociais,

pública ou sociedade de economia mista

ambientais e econômicas do Brasil. Entre

estadual, do Distrito Federal ou municipal.

suas principais determinações, destaca-

Ainda segundo a lei, os convênios de

se o estabelecimento do saneamento

Execução:

Apoio Técnico:
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básico como objeto do planejamento

públicos de saneamento básico, sendo

integrado, juntamente com diretrizes e

alterados e/ou acrescidos no artigo 2 1 da

regras para a prestação e cobrança dos

Lei n° 11.445/2007, sendo este

serviços.

detalhamento apresentado nos produtos

Ainda de acordo com essa Lei, é obrigação
de todas as prefeituras elaborarem seu

anteriores.
Outra alteração provocada pela Lei n°

PMSB, abrangendo os quatro eixos do

14.026/2020 trata-se da titularidade da

saneamento. A obrigatoriedade para

prestação dos serviços de saneamento. O

apresentação do Plano elaborado pelo

artigo 80 da Lei n° 11.445/2007 define

titular dos serviços era, a princípio, até

que além dos municípios e Distrito

2013, sendo esse prazo prorrogado várias

Federal, a titularidade dos serviços poderá

vezes e atualmente a data final

ser exercida pelos Estados em conjunto

estabelecida é 31 de dezembro de 2022,

com os municípios, dentro das unidades

conforme Decreto Federal n°. 10.203, de

regionais em que os territórios estaduais

22 de janeiro de 2020. Assim, a não

serão divididos em prestação dos serviços

elaboração do PMSB como disposto na Lei

caracterizados como função pública de

acarretará a impossibilidade de obtenção

interesse comum, com previsão de

de recursos federais destinados à área de

compartilhamento de infraestruturas que

saneamento pelas prefeituras municipais.

atendam a mais de um município.

1.2.2. Atualização do Marco Legal do
Saneamento Básico (2020)

Em 15 de julho de 2020, foi sancionada a
Lei n° 14.026 que atualiza o marco legal
do saneamento básico, tendo como meta
alcançar a universalização dos serviços de
saneamento até 2033, garantindo que
99% da população brasileira tenha acesso
à água potável e 90% ao tratamento e a
coleta de esgoto. Em seu artigo 2 0, a

Anterior a Lei ° 14.026/2020, os titulares
pela

prestação dos serviços de

saneamento poderiam delegar a
organização, a regulação, a fiscalização e
a prestação dos serviços de saneamento.
Com a nova lei sancionada, cabe aos
titulares definir a entidade responsável
pela regulação e fiscalização desses
serviços, independentemente da
modalidade de sua prestação.

referida lei altera a emenda da Lei n°

A Lei ° 14.026/2020, em seu art. 7 1

9.984, de 17 de julho de 2000, sendo

extingue os chamados contratos de

,

atribuída à Agência Nacional de Águas e

programa, firmados sem licitação entre

Saneamento Básico (ANA), além do papel

municípios e empresas estaduais de

de garantir a segurança hídrica do país, a

saneamento, abrindo espaço para os

responsabilidade por definir e organizar as

contratos de concessão e tornando

normas para a prestação dos serviços de

obrigatória a abertura de licitação para

saneamento básico no Brasil.

novos contratos com prestadores de

A Lei n° 14.026/2020 também alterou os
princípios fundamentais dos serviços

serviço públicos e privados objetivando
atender aos princípios fundamentais de
universalização de acesso aos serviços de

Execução:

Apoio Técnico
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Realização:
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saneamento básico de forma integral,

Ademais, a Lei Federal também

com qualidade, regularidade e

modificou a atualização do PMSB para

participação social. Os contratos relativos

periodicidade mínima de 10 (dez)

à prestação dos serviços públicos de

anos pelo órgão municipal da gestão

saneamento básico deverão conter,

do saneamento.

expressamente, sob pena de nulidade:

1.

1.3.

metas de expansão dos serviços,
de redução de perdas na
distribuição de água tratada, de
qualidade na prestação dos
serviços, de eficiência e de uso
racional da água, da energia e de
outros recursos naturais, do reúso
de efluentes sanitários e do
aproveitamento de águas de
chuva, em conformidade com os
serviços a serem prestados;

Contextualização do Panorama

dos Recursos Hídricos
A Política Nacional de Recursos Hídricos
(PNRH) foi instituída pela Lei Federal n°
9.433 de 08 de janeiro de 1997, a qual
também criou o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos,
sendo que, dentre outros, um dos seus
objetivos primordiais é o de assegurar à
população a necessária disponibilidade
de água, em padrões de qualidade
adequados aos seus usos múltiplos

possíveis fontes de receitas

(BRASIL, 1997).

alternativas, complementares ou
bem como as

Um dos instrumentos da PNRH para

projetos

atingir os seus objetivos propostos é o da

associados, incluindo, entre

cobrança pelo uso dos recursos hídricos,

acessórias,
provenientes

III.

IV.

de

outras, a alienação e o uso de

com a qual é possível obter recursos

efluentes sanitários para a

financeiros para o financiamento dos

produção de água de reúso, com

programas e intervenções contemplados

possibilidade de as receitas serem

nos planos de recursos hídricos (também

compartilhadas entre o

um instrumento da PNRH).

contratante e o contratado, caso

A Lei Federal n°. 9.433/1997 estabelece

aplicável;

que os valores arrecadados com a

metodologia

de

cobrança pelo uso de recursos hídricos

eventual indenização relativa aos

serão aplicados, priorita ria mente, na

de

cálculo

bens reversíveis não amortizados

bacia hidrográfica em que foram gerados

por ocasião da extinção do

e serão utilizados no financiamento de

contrato; e

estudos, programas, projetos e obras,

repartição de riscos entre as

bem como no pagamento de despesas de

partes, incluindo os referentes a

implantação e custeio administrativo dos

caso fortuito, força maior, fato do

órgãos e entidades integrantes do

príncipe e álea econômica

SINGREH (BRASIL, 1997).

extraordinária.

Execução:

Lr

Apoio Técnico:
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1.3.1.0 Comitê da Bacia Hidrográfica do

preocupação do Comitê com questões

Rio São Francisco e sua área de

inerentes a elaboração de PMSB.

atuação

Por decisão da Diretoria Colegiada (DIREC)

A gestão das águas no Brasil tem como

do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio

referência o histórico e a atuação do

São Francisco foi lançada, em 11 de

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São

março de 2016, uma solicitação de

Francisco, criado em 5 de junho de 2001,

Manifestação de Interesse para que as

por meio de Decreto Presidencial. O

Prefeituras Municipais se candidatassem

CBHSF foi terceiro comitê a implementar a

à elaboração dos seus respectivos PMSB.

cobrança pelo uso da água em rios de

Após duas prorrogações de prazo os

domínio da União, em julho de 2010, por

municípios tiveram até o dia 31 de maio

meio da consolidação de um pacto entre

de 2016 para se manifestar. Dentre os 83

os poderes públicos, os setores usuários e

municípios que se candidataram dentro

as organizações civis representadas no

do prazo, a Diretoria Executiva (DIREX) do

âmbito do CBHSF ao longo dos anos de

CBHSF selecionou 42 municípios para

atuação.

receberem os respectivos Planos

O CBH Rio São Francisco é, portanto, o
órgão colegiado responsável por realizar a
gestão descentralizada e participativa dos
recursos hídricos da bacia do Rio São
Francisco, visando à proteção dos seus
mananciais e ao seu desenvolvimento
sustentável, sendo composto por 62
membros do pelo poder público,
sociedade civil e empresas usuárias de

Municipais de Saneamento Básico. Em
2019 foi realizado o segundo
chamamento onde foram escolhidos 48
municípios, dentre eles, Oliveira dos
Brejinhos, Boquira, Paratinga, Sítio do
Mato e Formosa do Rio Preto para
contratação conjunta, objetivando uma
abordagem sistêmica no âmbito de bacia
hidrográfica, a fim de propor soluções que
busquem sanar as problemáticas

água.

identificadas de modo integrado e em
Em dezembro de 2017, o CBHSF, por meio

escala regional.

da Deliberação n°. 96/2017, aprovou a
atualização do Plano de Aplicação
Plurianual (PAP) a ser executado com

1.3.2.Os Comitês Estaduais e suas
respectivas áreas de atuação

recursos financeiros oriundos da

De acordo com informações do Instituto

cobrança pelo uso de recursos híd ricos na

do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

bacia hidrográfica do Rio São Francisco,

(INEMA) existem instituídos 15 (quinze)

referente ao período 2016 a 2018 e

Comitês de Bacia do Estado da Bahia,

prorrogou a vigência para o período 2018

sendo eles: Contas, Corrente, Frades,

a 2020. É importante ressaltar que 8,5%

Buranhém e Santo Antônio, Grande,

do investimento total do PAP são

Itapicuru, Leste, Paraguaçu, Paramirim e

destinados à Planos e Projetos de

Santo Onofre, Peruípe, ltanhaém e

Saneamento Básico, o que evidencia a

Jucuruçu, Recôncavo Norte e Inhambupe,
Recôncavo Sul, Salitre, Sobradinho, Verde

Execução:

Apoio Técnico:

W-0> ' ' -
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Grande e Verde Jacaré. Cabe ressaltar que

planos de aplicação desses recursos ao

o município de Boquira está inserido na

CBHSF e aplicá-los em atividades

Região de Planejamento e Gestão das

previstas no plano e aprovadas pelo

águas dos Rios Paramirim e Santo Onofre,

Comitê.

a qual possui o CBH Paramirim e Santo
Onofre, o qual não possuí comitê de bacia
instituído.

Conforme mencionado, no ano de 2019, a
partir da decisão da DIREC do CBHSF em
conjunto com a Peixe Vivo, a Agência deu

1.3.3. Agência de Bacia Hidrográfica
Peixe Vivo (Agência Peixe Vivo)
Criada no ano de 2006, primeiramente
como associação civil de direito privado,
composta por empresas usuárias de
recursos hídricos e organizações da
sociedade civil, tendo como objetivo a
execução da Política de Recursos Hídricos
deliberada pelos Comitês de Bacia
Hidrográfica, a Agência Peixe Vivo veio a
ter as suas funções equiparadas à
Agência de Bacia Hidrográfica no ano de
2007.

encaminhamento ao trabalho de
levantamento das informações que
subsidiaram a contratação dos serviços
para elaboração dos Planos Municipais de
Saneamento Básico dos municípios de
Oliveira dos Brejinhos, Boquira, Paratinga,
Sítio do Mato e Formosa do Rio Preto,
objeto do contrato firmado entre a Agência
e a COBRAPE, financiado com recursos
advindos da cobrança pelo uso da água na
bacia hidrográfica do Rio São Francisco.

1.4.

Diretrizes Gerais Adotadas

As diretrizes gerais adotadas para a

Atualmente, a Agência Peixe Vivo está

elaboração do PMSB de Boquira tiveram

legalmente habilitada a exercer as

como base fundamental as Leis Federais

funções de Agência de Bacia para dois

no 11.445/2007 e 14.026/2020, que

Comitês estaduais mineiros, CBH Rio das

estabelecem as diretrizes nacionais para

Velhas (SF5) e CBH Rio Pará (SF2), além

o saneamento básico. De acordo com o

do Comitê Federal da Bacia Hidrográfica

Termo de Referência do Ato Convocatório

do Rio São Francisco (CBHSF) e do Comitê

n° 015/2019, foram também

da Bacia do Rio Verde Grande, também

consideradas as seguintes diretrizes:

federal.

• A área de abrangência do Plano

Em seu exercício das funções de Agência

englobando todo o território

de Água, a Agência Peixe Vivo e a ANA

municipal, contemplando sede,

assinaram o Contrato de Gestão n°.

distritos e localidades, incluindo

028/2020, com a anuência do CBHSF.

as áreas rurais;

Esse contrato estabelece o Programa de

• O PMSB de Boquira como

Trabalho da Agência, obrigando-a, entre

instrumento fundamental para a

outras funções, a analisar e emitir

implementação da sua Política

pareceres sobre obras e projetos

Municipal de Saneamento Básico;

financiados com recursos da cobrança

• O PMSB de Boquira compatível e

pelo uso de recursos hídricos, propor os

integrado com todas as políticas e

Execução:

Apoio Técnico:
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planos do município e com as
diretrizes do Plano Diretor de
Recursos Hídricos da bacia
hidrográfica do Rio São Francisco;
.

.

.

No dia 30 de junho de 2021 às 16h00, foi
realizada a ia Conferência Pública do
Plano Municipal de Saneamento Básico
(PMSB) do município de Boquira. Diante

integrado dos quatro eixos do

do cenário de restrição de circulação de

saneamento;

pessoas imposto pela pandemia da

o PMSB de Boquira como parte do

COVID-19, a audiência ocorreu em

desenvolvimento urbano e

formato virtual através do canal do PMSB

ambiental da cidade;

Médio SF no site Youtube.

A construção do PMSB de Boquira
planejamento de vinte anos,
devendo o mesmo ser revisado e
atualizado a cada dez anos
conforme modificado pela Lei
Federal n° 14.026/2020;
A participação e o controle social
assegurados na formulação e
avaliação do PMSB de Boquira;
A disponibilidade dos serviços
públicos de saneamento básico
assegurada a toda população do
município (urbana e rural);

.

Primeira conferência Pública

o PMSB prevendo o planejamento

dentro de um horizonte de

.

V5.

O processo de elaboração do
PMSB de Boquira realizado dentro

o

objetivo foi a apresentação da versão

preliminar do Diagnóstico da Situação do
Saneamento Básico de Boquira (Produto
02) e de propiciar a participação da
sociedade nas atividades de elaboração
do Diagnóstico, por meio de comentários,
perguntas e sugestões feitos pela
população durante a Conferência. A
conferência teve duração de
aproximadamente duas horas e trinta
minutos e contou com uma participação
de até 47 espectadores simultâneos. Em
consulta ao vídeo da conferência no

Youtube no dia 30 de junho de 2021,
foram registradas até o momento, 80
visualizações da conferência pública.

de um perfil democrático e

.

participativo, visando à

Foram 20 mensagens enviadas no chat do

incorporação das necessidades

Youtube pelos participantes, sendo que as

da sociedade e o alcance da

perguntas e comentários direcionados às

função social dos serviços

apresentações dos técnicos da COBRAPE,

prestados;

foram respondidas e discutidas na parte

Ampla divulgação do PMSB,
inclusive com a realização de
Conferências Públicas;

o

final da conferência.
1.6.

Segunda conferência Pública

No dia 22 de fevereiro de 2022 às 15h00,

Criação de espaços, canais e
instrumentos para a participação
popular no processo de
elaboração do Plano, com

foi realizada a 2a conferência Pública do
Plano Municipal de Saneamento Básico
(PMSB) do município de Boquira. A
conferência ocorreu em formato virtual

linguagem acessível a todos.
Execução:
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através do canal do PMSB Médio SE no
site Youtube.

o

objetivo foi a apresentação da versão

preliminar do Prognóstico, Programas,
Projetos e Ações para os serviços de
saneamento básico de Boquira (Produto
03) e de propiciar a participação da
sociedade nas atividades de elaboração
do Prognóstico, por meio de comentários,
perguntas e sugestões feitos pela
população durante a audiência. A
conferência teve duração de pouco mais
de duas horas e quarenta minutos e
contou com uma participação de até 32
espectadores simultâneos. Em consulta
ao vídeo da audiência no Youtube no dia
24 de fevereiro de 2022, foram
registradas 46 visualizações da audiência
pública.

Execução:

Apoio Técnico:

pevto

Realizaç ã o:
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2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
Para um maior detalhamento acerca das

Caturama, Érico Cardoso, Ibipitanga,

informações apresentadas, consultar o

Macaúbas, Paramirim, Rio do Pires,

Produto 2: Diagnóstico da Situação do

Tanque Novo.

Saneamento Básico.

o

2.1.

Inserção do Município de Boquira

município de Boquira é o 146° mais

populoso da Bahia, com uma população
de 22.037 habitantes, segundo o censo

no Contexto Regional
A sede do município de Boquira está
localizada na mesorregião Centro Sul
Baiano, na microrregião de Boquira. Dista
651 km da cidade da capital do estado,
Salvador e o principal acesso se dá

de 2010 do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), e uma
população estimada de 21.497 para o
ano de 2020. Segundo o IBGE, Boquira
possui 2 (dois) distritos urbanos distintos,
sendo a sede municipal o principal, onde

através da BA 156.

está concentrada 33,5% da população
De acordo com a Secretaria do
Planejamento (SEPLAN, 2020), o estado
está dividido em 27 (vinte e sete)
Territórios de Identidade, constituídos a
partir da especificidade de cada região,
objetivando identificar prioridades
temáticas, a partir da realidade local, e
possibilitar o desenvolvimento equilibrado

urbana e o distrito de Bocuituba.

o

município conta com localidades rurais

do tipo aglomerados urbanos e
comunidades, nesse PMSB foram
consideradas as comunidades de Alto d o
Adão, Alto do Bonito, Araças, Arroz, Baixas
das Tábuas, Brejo Grande, Brejo Novo,
Cascavel, Conjunto Habitacional Morada

e sustentável entre as regiões.

do Sol, Descoberta, Lagoa Rasa, Lagoa do
sendo que Boquira faz parte da Região de

Salão, Lagoa do Peixe, Livramento, Olhos

Desenvolvimento Sustentável Bacia do

D'água, Pageú, Palmeira, Poções,

Paramirim (RDS 12) a qual abrange mais

Povoado do Zeca, Santa Rita, Tiros e Vila

oito municípios, sendo eles: Botuporã,

Operária.

Execução:

Apoio Técnico:
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Figura 24 - Boquira no contexto regional

Fonte: cOBRAPE (2020)
2.2.

exploração do minério de chumbo (Pb),

Socioeconomia

2.2.1. Aspectos históricos e culturais

abundante neste solo na década de 50
(Boquira, 2021).

o

município de Boquira surgiu do antigo

distrito de Macaúbas com o topônimo de
Assunção. Assim como outros municípios
brasileiros, passou por muitas fases, por
volta de 1807 foi conhecido como Sítio
Macacos, pertencente à família
Magalhães, e em 1862, depois das
divisões das terras, denominou-se
fazenda Macacos, cujo nome teve origem
da existência de muitos macacos na

Com essa atividade econômica, o distrito
de Assunção desenvolveu-se de tal forma
que representantes da Câmara de
Vereadores da Macaúbas entraram com
um projeto de emancipação política,
aprovado por unanimidade, originando em
1962, através da Lei Estadual n° 1663, o
município de Boquira. O nome Boquira é
de origem indígena, cujo significado é
Broto DÁgua, provavelmente na época

região (IBGE, 2008).

deveria existir uma fartura de mananciais
Já no ano de 1868, foi erguida uma capela

aquáticos naquelas terras. A pessoa que

em louvor a Nossa Senhora da Abadia,

nasce no município é chamada de

com isso passou a ser chamado de Vila

Boquirense (Boquira, 2021).

Assunção de Nossa Senhora da Abadia.
Em novembro de 1934, a Vila ascendeu à
categoria de distrito com o mesmo nome
e dispunha de dois distritos: Santa Rita e
Assunção. Isso perdurou até o advento da

Em divisões territoriais datadas dos anos
de 1936 e 1937, existia no município de
Macaúbas o distrito de Assunção, assim
permanecendo no quadro fixado para
vigorar no período de 1939 a 1943. Pelo
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Decreto-Lei Estadual n° 141, de 1943,

nome da Santa, onde são realizados os

confirmado pelo Decreto Estadual n°

festejos em homenagem à padroeira da

12978, de 1944, o distrito de Assunção

cidade. O município ainda realiza outros

passou a denominar-se Boquira (Boquira,

eventos, como a festa de São João, em

2021).

junho, o aniversário da cidade em abril e a

Em divisão territorial datada do ano de
1950, o distrito de Boquira, antigamente
chamado de Assunção, pertencia ao
município de Macaúbas, assim
permanecendo em divisão territorial
datada de 1960. O distrito foi elevado à
categoria de município, com a mesma
denominação, pela Lei Estadual n° 1663,
de 06 de abril de 1962, sendo
desmembrado de Macaúbas e a sede
ficando no antigo distrito de Boquira. O
município então foi constituído de 2
distritos, sendo eles Boquira e Bocuituba,
ambos desmembrados de Macaúbas e
instalado em 1963, assim permanecendo
em divisão territorial datada de 2007
(Boquira, 2021).

o

festividade de Santa Bárbara em
dezembro.
2.2.2. Demografia urbana e rural
Conforme os dados disponibilizados do
censo demográfico realizado pelo IBGE no
ano de 2010, o município de Boquira
possuía densidade demográfica de 14,86
hab./km 2 . Ainda, considerando o mesmo
ano (2010), o município compreendia
uma população total de 22.037
habitantes, sendo predominante a
população da área rural correspondente a
um total de 14.673 habitantes,
representando 66,58% da população total
e 7.364 habitantes correspondente a uma
porcentagem de 33,42% que residiam em
área urbana.

município de Boquira conta com um

2.2.3.Séries, taxas históricas e estudos

passado marcado pela mineração de

populacionais

chumbo. A partir da instalação da
mineradora Boquira, aos poucos o

Conforme os dados do Censo Demográfico

povoado foi ganhando ares de cidade,

do IBGE (2010), Boquira apresentou, na

sendo edificado e urbanizado com a

década de 2000 a 2010, uma taxa de

construção de ruas e casas para atender

crescimento de -0,04%.

às demandas da indústria de mineração

Considerando quatro décadas analisadas,

(Conceição, 2016). Contudo, as memórias

Boquira apresentou um incremento

religiosas do antigo povoado

demográfico maior entre o período de

permaneceram na figura do templo

1970 a 1980 com um total de 2.940

religioso da capela Nossa Senhora da

habitantes seguido pelos anos entre 1991

Abadia. Durante todos esses anos, a

e 2000 com 2.677 habitantes.

capela passou por várias reformas, sendo
modificada totalmente até chegar no
estilo atual. Todos os anos, no mês de
agosto, Boquira reúne milhares de
pessoas na praça principal, que leva o
Execução:
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projeção de população total de 23.383

pode-se verificar a o crescimento da

habitantes em 2025. Assim, conforme

população total.

apresentado no gráfico da Figura 2-2
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Fonte: IBGE (2010); COBRAPE (2020)

2.2.4. Educação

A educação tem por objetivo a interação

Fonte: IBGE (2010)

social e cultural dos indivíduos e, a este

O Relatório do Atlas Brasil 2013,

respeito, o município de Boquira merece

desenvolvido pelo PNUD aponta ainda as

atenção por apresentar taxas de

seguintes considerações:

analfabetismo de 51,7% a 61,9% nas
faixas etárias a partir de 60 anos e de
28,5% na faixa de 40 a 59 anos. É preciso
ressaltar ainda que entre as faixas etárias
inferiores a taxa de analfabetismo
decresce e que o município possui taxas
de analfabetismo, em todas as faixas
etárias, superiores às do estado da Bahia,
segundo informações do IBGE (2010)

• A maior proporção de crianças de
11 a 13 anos frequentando os anos
finais do ensino fundamental
64,4%;
• No período de 2000 e 2010 a
proporção de crianças de 5 a 6 anos
na escola cresceu 43,71%; e
87,23% no de período 2000 a
2010;

(Tabela 2-1).

• A proporção de jovens entre 15 e 17
Tabela 2-1

-

Taxas de analfabetismo (%)

anos com ensino fundamental
completo cresceu de 19,92% no

15 a 24 anos

3,3

3,6

25a39 anos

9,6

16,4

• A proporção de jovens entre 18 e 20

40 a 59 anos

21,7

28,5

anos com ensino médio completo

60 anos ou
mais

61,9

56,1

obteve um crescimento de apenas
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22,63%, entre 2000 e 2010,

0,782, seguido de Renda, com 0,564, e,

passando de 7,53% para 29,01%; já

por fim, a Educação com índice de 0,497.

no ano de 2010.

2.2.6. Renda

Observa-se, de maneira geral, que em
todas as faixas etárias os índices
municipais são superiores aos estaduais e
federais para o percentual de jovens que
frequentam a escola em Boquira. Assim,
em 2010, somente 39,03% da população

Quanto à renda per capita média de
Boquira, a mesma cresceu 66,6% entre
2000 a 2010, passando de R$160,09 em
2000 para R$266,71 em 2010. A taxa
média anual de crescimento foi de 6,6%
no período de 2000 a 2010.

de 15 a 17 anos ou mais de idade tinha
completado o ensino fundamental e

Na Tabela 2-2 estão apresentadas as

29,01% (com idade entre 18 e 20 anos).

informações de Renda, Pobreza e
Desigualdade, bem como a evolução do

É preciso destacar que a escolaridade da

índice Gini entre os anos de 1991 a 2010.

população adulta é um importante
indicador de acesso ao conhecimento e

Tabela 2-2 - Informações de Renda, Pobreza e
Des,ualdade Social

que compõe o IDHM Educação. Esse
indicador carrega uma grande inércia em

os seguintes percentuais para o ano de

Renda percapita(em R$) 160,09 266,71
% de extremamente pobres 41,87 27,3
63,55 39,88
% de pobres
0,62
0,53
Índice de Gini
Fonte: PNUD (2013)

2010: 33,5% eram analfabetos, 25,58%

2.2.7. Atividades

função do peso das gerações mais antigas
e de menor escolaridade. Em Boquira, na
faixa de 25 anos ou mais de idade, tem-se

tinham o ensino fundamental completo,

e

vocações

econômicas

17,21% possuíam o ensino médio
completo e 2,7%, o superior completo.

Conforme informações disponibilizadas
pelo IBGE, em 2017 o município de

2.2.5. Desenvolvimento Humano
De acordo com o Atlas Brasil (PNUD,

Boquira apresentou um Produto Interno
Bruto (PIB) a preços correntes de R$

2013), o Índice de Desenvolvimento

149.673.080,00 e um PIB per capita de

Humano Municipal (IDHM) de Boquira foi

R$6.955,07. Boquira ocupava o 348°

de 0,603 em 2010, deixando o município

lugar dentre os municípios do estado da

na faixa de Desenvolvimento Humano

Bahia e o 5.2980 lugar com relação aos

Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699),
ocupando a 4.0811 posição entre os

demais munícipios do país (IBGE, 2018).
Considerando as informações dos anos de

5.565 municípios brasileiros.

2010 a 2018 para o PIB municipal, o setor

Dentre os componentes que medem o

que mais contribuiu foi o de Serviços,

IDHM, considerando o último ano de

representando 127,81% do total do valor,

informação (2010), para o município de

seguido dos setores de Administração,

Boquira, a dimensão que mais contribuiu

Defesa, Educação, Saúde Pública e

foi a da Longevidade com um índice de

Seguridade Social que, em conjunto,

Execução:

T

Apoio Técnico:

peiXe vi VO

Realização:

Apoio:

CBHSF

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJE3NJJEMDM0NZFBNJIZQZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Julho de 2022
35 - Ano XIV - Nº 2549

Boquira

14

representam um percentual de 105,14%
(Figura 2-3).

somente 61,36% da população em 2010,
refletindo, com isso, a importância,
sobretudo para este eixo do saneamento,
do PMSB para o município.
Para os demais indicadores, ambos
atingiram mais de 90% dos domicílios com
atendimento pelos serviços. A energia
elétrica, apresentou aumento entre os

Li

anos de 1991 a 2000, o que se manteve
entre 2000 a 2010, com um percentual
de 6,17%, atingindo uma cobertura de
90,58% no último ano (2010).
Por fim, para os domicílios atendido por

• Agropecuária

coleta de lixo, observa-se um acréscimo
de 28,04% na primeira década do período

Indústria

(1991
Serviços

-

Participação dos setores econômicos

solo

o

Plano Diretor Participativo (PDP) de

no PIB

Boquira foi instituído pela Lei n° 449 de

Fonte: IBGE (2010)

2006, o documento apresenta como
objetivos da Política Urbana e Ambiental a

2.2.8. Habitação
De

2000), atingindo, em 2010,

2.2.9. Parcelamento, uso e ocupação do

Administração, Defesa, Educação e
Saúde Públicas e Seguridade Social
Figura 2-3

-

91,78% dos domicílios.

acordo

com

informações

disponibilizadas no PNUD, os indicadores
de habitação são expressos pelo
percentual da população, em domicílios,
que tem acesso à água encanada, energia

ordenação e expansão urbana e o
parcelamento do solo, promoção de
regularização fundiária, reordenação do
Ambiente Urbano compreendendo as
atividades humanas desenvolvidas no
município, bem como considerando a

elétrica e coleta de lixo.

qualidade ambiental.
Para a água encanada houve um

De acordo com Capítulo IV, art. 22 0 ,

acréscimo de 8,03%, entre os anos de

referente às diretrizes estruturais para o

1991 a 2000, aumentando de 27,52%

planejamento urbano, objetiva-se a

para 35,55% dos domicílios com

recuperação ambiental; a reestruturação

atendimento, respectivamente. Já para a

urbana e o desenvolvimento econômico e

última década (2000 a 2010) o

social municipal.

crescimento foi de 25,81%. Contudo,
apesar deste crescimento, o acesso à
água encanada nos domicílios atingia

Ainda,

o

PDP

zoneamento

compreende

urbano

uma

com
vez

o
que

considera as aptidões ecológicas do solo,
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as áreas morfologicamente semelhantes

provocando um deslocamento relativo

e a compatibilidade entre as atividades

entre dois blocos, causadas por tensões

permitidas dentro de cada zona

nas rochas e camadas geológicas que

homogênea, no intuito de otimizar a

podem ser desde escalas localizadas até

intensidade de ocupação e os efeitos

de extensões continentais. Na região do

materiais das estruturas construídas, de

município, são encontradas falhas

modo a não comprometer os padrões de

direcionais, quando os blocos se

qualidade ambiental urbana

deslocam, predominantemente, segundo

Em consonância com o documento em
questão, o ordenamento territorial tem

a direção da falha, e podem ser
dextrógiras ou levógiras.

como diretriz geral a promoção dos

Já em termos geomorfológicos, ainda

adequados padrões de uso e ocupação do

segundo o mesmo estudo do IBGE, o

solo, controlando o crescimento e a

município de Boquira está
majoritariamente alocado sobre a unidade

expansão urbana no município.
Ressalta-se que o município de Boquira
não conta com Plano de Habitação e
programas de habitação existentes, não
sendo possível mensurar se houve

geomorfo lógica Depressão Sertaneja,
caracterizada por relevos planos ou
ondulados situados abaixo do nível das
regiões vizinhas e delimitado, a oeste,
pela Serra do Espinhaço (IBGE, 2009). A

investimentos nessa área

Depressão Sertaneja São Francisca na

2.3.

Aspectos Físicos

estende-se a oeste do Espinhaço, com
faixa disposta no sentido norte-sul. Tem

2.3.1. Geologia e geomorfologia
No que tange aos aspectos geológicos de
Boquira, segundo o Mapeamento dos
Recursos Naturais do Brasil, realizado
pelo IBGE em 2018 na escala de

altitude reduzida, com média de 400 m, e
morfologias relativamente planas caindo
com inclinação suave para o rio São
Francisco.

2.3.2. Hidrogeologia

1:250.000, o município está situado
principalmente sobre a Província São
Francisco, que cobre grande parte dos
estados da Bahia e Minas Gerais, além de
algumas porções dos estados de Sergipe,
Pernambuco, Tocantins, Goiás e Distrito
Federal. Nas províncias São Francisco e
Borborema estão localizadas as rochas
mais antigas do Brasil e da América do
Sul, representadas por ortognaisses cinza
e tonal ítico-trond hjemítico-granod ioríd ico.

o

Supergrupo Espinhaço comporta os

Sistemas Metassedimentares que, do
ponto de vista da hidrogeologia,
corresponde a um sistema de dupla
porosidade: a primeira microscópica,
intersticial, e a segunda macroscópica,
originada por fraturamentos. Nos setores
intensamente metamorfisados, a
porosidade

intragranular

se

torna

obliterada e o sistema se comporta como
Ademais, foram identificadas falhas

um sistema de rochas cristalinas. Se trata

geológicas na área municipal, que
ocorrem quando há fraturas em rochas,
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de características h id rológicas porosas

por todo o município, sendo o tipo mais

fissurais (LIMA, 2003).

comum o Vermelho-Amarelo (BAHIA,

As reservas subterrâneas armazenadas e

sua cor vermelho-amarelada e comum

exploráveis nos sistemas

saturação por bases de até 50%, na maior

Metassedimentares são estimadas entre

parte dos primeiros 100 cm do horizonte

250 milhões e 45 milhões de m 3/ano,

B. São solos que geralmente apresentam

2014). As principais características são

sendo que a produtividade dos poços, em

baixa fertilidade, porém boas condições

geral, varia de 1,0 m 3/h a 18 m 3/h, com

físicas.

média de 6 m 3/h. O índice de insucesso
com novos poços é de aproximadamente
25%. Em relação à qualidade, as águas
apresentam bicarbonato de cálcio,
magnésio e sódio, sendo águas de
qualidade elevada que podem ser
utilizadas para abastecimento público e
irrigação.

2.3.4. Uso e ocupação do solo
A determinação do uso e ocupação do solo
no município de Boquira utilizou como
referência o mapeamento realizado pelo
projeto MapBiomas, e segundo os dados
disponíveis para o ano de 2019, Boquira
possui 49% de sua área ocupada por usos

2.3.3.Topografia e pedologia
A porção ocidental do município de
Boquira, onde predomina um conjunto de
serras do domínio da Serra do Espinhaço,
as altitudes variam nas cotas de 950 a
1090 metros e largura média de 10 km. Já
na porção oriental do município, região do
Vale do Paramirim, encontra-se uma
extensa área de relevo arrasado com
ocorrências ocasionais de morros com
feições estreitas ou cristas alongadas, e
altitudes mais baixas que o domínio
anterior, variando entre 390 metros nas
regiões mais planas a 670 metros nas

naturais, possuindo formações savânicas,
campestres e florestais, o que denota que,
preservando estas áreas, o município
contribui para o equilíbrio ambiental da
região. Por outro lado, a agropecuária, que
geralmente pressiona o solo e os recursos
hídricos de maneira mais evidente, ocupa
50,5% do território municipal, sendo
composta por pastagens, lavouras
temporárias e mosaicos de agricultura e
pastagem. Essas atividades, aliadas à
relativa fragilidade do solo, podem
potencializar os processos erosivos da
região, e como consequência, o
assoreamento de cursos d'agua menores.

cristas dos morros.
Segundo o Sistema Brasileiro de

A infraestrutura urbana, nome conferido à

Classificação de Solos (EMBRAPA, 2018),

área urbanizada, compõe apenas 0,08%

os Latossolos têm uma evolução muito

da ocupação total. Similar à

avançada com alto grau de

representatividade deste uso, estão as

intemperização. São geralmente solos

outras áreas não vegetadas, ocupando

profundos (mais espessos que 1 metro) e

apenas 0,02% do território.

comumente ácidos. No município de
Boquira os Latossolos estão distribuídos
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Tabela 2-3

-

Distribuição do uso e ocupação do

solo para o ano de 2019

da bacia hidrográfica do Rio São Francisco
(2016) apresentou um mapeamento de
vulnerabilidade à erosão da bacia como

Formação Florestal

555,21

Formação Savânica

69.515,79

Formação Campestre
Afloramento Rochoso
Pastagem
Lavoura Temporária
Mosaico de
Agricultura e
Pastagem
lnfraestrutura Urbana
Outras Áreas não
Vegetadas
Corpos D'água

374,55
17,27
63.335,43

0,39%

um todo. O estudo concluiu que as áreas
com maior vulnerabilidade à erosão estão

0,26%
0,01%
44,41

100,94

0,07%

8.574,10

6,01%

111,74

0,08%

29,14

0,02%

8,55

0,01%

localizadas no Alto e Médio São Francisco,
devido principalmente às características
avaliadas como: geologia, geomorfologia,
pedologia, vegetação e intensidade da
chuva (erosividade). O estudo classifica a
área Boquira em sua maior parte, como
média erodibilidade.

142.622,72
Total
Fonte: Mapbiomas (2020)

100%

Já o potencial de deslizamentos da região
de estudo é abordado pelo trabalho de
Macrocaracterização dos Recursos
Naturais do Brasil realizado pelo IBGE em
2019, em escala 1:1000 000.

2.3.5. Processos erosivos e fragilidade à
deslizamentos e inundações

Apesar

da

predominância

de

vulnerabilidade média à erosão, o
Uma das principais fontes de deterioração
do meio ambiente em larga escala é a
atividade agropecuária. A erosão do solo
frequentemente observada nas terras
agrícolas, que ocasiona o transporte e
perda das partículas de solo pela ação da
água e do vento, é um dos principais
desafios para a sustenta bilidade das
atividades humanas.

município de Boquira apresenta maior
declividade em sua porção oeste, fator
preponderante para a vulnerabilidade à
deslizamentos, o que resulta em áreas
com alta e muito alta potencialidade para
tais eventos. Nota-se que os pontos de
maior criticidade acompanham a parcela
do relevo com maior altitude a oeste do
município, tendo em sua borda a sede do

Outro fator de relevância em processos

município, e a leste há baixa

erosivos é a tipologia do solo. No caso de

predisposição para deslizamentos.

Boquira, o solo predominante é o

2.3.6. Clima e vegetação

Latossolo, que tem boa resistência à
erosão, porém exige cuidado em seu

Segundo o Mapa de Clima do Brasil (IBGE,

manejo para evitar a ocorrência deste

2002), território do município de Boquira

fenômeno.

está localizado integralmente na Zona
Tropical Brasil Central. A temperatura

Com o objetivo de identificar as áreas com
maior Vulnerabilidade Natural à Perda de
Solo por Erosão, a Atualização e

média é superior aos 18° C em todos os
meses, sendo que 7 a 8 meses do ano são
secos (sem precipitação). Essas

complementação do Diagnóstico do
Macrozonea mento Ecológico-Econômico
Execução:
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características

definem

clima

do

município como semiárido.

definido como sistema eletrônico nacional
destinado

Destaca-se que o município de Boquira
está inserido no Polígono das Secas, que
pressupõe precipitação pluviométrica
média anual inferior a 800 milímetros,
índice de aridez de até 0,5 e risco de seca

integração

à

e

ao

gerenciamento de informações
ambientais dos imóveis rurais de todo o
País. Desse modo, são apresentadas as
áreas referentes às tipologias de APP
encontradas em Boquira, conforme a base
de dados disponibilizada pelo SICAR, por

maior que 60%.

meio de informações declaradas por

o

território municipal está inserido no

donos de imóveis rurais no âmbito do

bioma da Caatinga, conhecida como a

Cadastro Ambiental Rural (CAR) (SICAR,

"savana brasileira". Caatinga significa

2021).

"mata branca" em tupi-guarani, em alusão
a coloração da vegetação durante a

Tabela 2-4 Área referente às tipologias deAPP
no município de Boqu/ra
-

estação de seca, já que a maioria das
plantas eliminam suas folhas para reduzir
sua transpiração e assim conseguir
manter mais água armazenada.
Mais precisamente no município de
Boq uira, existem quatro sub-grupos
fitofisionômicos: Savanas Arborizadas,
Savanas Estépicas Florestada e
Arborizada, e Savana em contato com
Savana Estépica ou com Floresta
Estacional (IBGE, 2019).
2.3.7. Áreas de Preservação Ambiental

Preservação

total (ha)

Areas com Altitude
Superior
1800
a
metros
Áreas
com
Declividades
Superiores a 45 graus
Lagos
Lagoas
e
Naturais
Nascentes ou Olhos
D'água Perenes
Rios até 10 metros

2,41

Permanente

Rios de 10 até 50
metros
Topos de Morro

106,31

10,35
35,56
105,79
31,85
466,25

Fonte: SICAR (2021)

A Lei Federal n°. 12.651/2012 - Código
Florestal, que trata da proteção da

Atualmente, os instrumentos para

vegetação nativa, estabelece normas

restringir o uso do solo com vistas à

gerais para proteção da vegetação em

proteção dos recursos naturais, incluindo

Áreas de Preservação Permanente,

corpos hídricos e vegetação nativa, são as

quanto à "exploração florestal, o

Unidades de Conservação (UC) legalmente

suprimento de matéria-prima florestal, o

instituídas pelo Poder Público nas esferas

controle da origem dos produtos florestais

municipal, estadual e federal, que

e o controle e prevenção dos incêndios

estabelece dois grupos de unidades de

florestais.

conservação, conforme o tipo de manejo:
as de proteção integral e as de uso

As Áreas de Preservação Permanente são
declaradas junto ao Sistema Nacional de
Cadastro Ambiental Rural (SICAR), criado

sustentável. As primeiras obietivam a
manutenção dos ecossistemas excluídas
as alterações causadas por interferência

por meio do Decreto n° 7.830/2012 e
Execução:

Apoio Técnico:
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humana, admitido apenas o uso indireto

Planejamento e Gestão de Recursos
Hídricos (UPGRH). As Bacias Hidrográficas

dos seus atributos naturais.
No município de Boquira, que está
inserido predominantemente no bioma da
Caatinga, a Reserva Legal é de 20%, ou
seja, o imóvel rural pode aproveitar 80%
do seu espaço e deve manter o restante
preservado. No município há presença de
Áreas e Ações Prioritárias para a
Conservação, Utilização Sustentável e
Repartição dos Benefícios da
Biodiversidade (APCB), especificamente

do Estado foram divididas em 77
Unidades de Balanço (UB), identificadas
como regiões de características
relativamente homogêneas, onde as
disponibilidades e demandas hídricas são
determinadas a fim de se calcular o
balanço hídrico. A UPGRH por sua vez
agrupa as UB em áreas maiores, O
município está inserido dentro da UPGRH
PA-4: Médio/Baixo Paramirim e Afluentes.

nomeada como Bom Jesus da Lapa, que

Os rios Paramirim e Santo Onofre, com

ocupa a porção centro oeste do município

nascentes respectivas nos municípios de

quase em sua totalidade. Essa área é

Érico Cardoso (BA) e Caetité (BA), são rios

classificada como de importância

estaduais, afluentes da margem direita do

biológica muito alta e propõe a criação de

Rio São Francisco e estão localizados no

uma UC, de Proteção Integral.

semiárido nordestino (CBHPASO, 2017a).
As bacias dos rios Paramirim e Santo

2.3.8. Hidrografia

Onofre (BHRPSO) possuem área de
A Política Estadual de Recursos Hídricos

drenagem igual a 21.952 km 2

definiu que a bacia hidrográfica é a

englobando 27 municípios incluindo

unidade territorial para planejamento dos

Boquira.

,

recursos hídricos. Além disso, definiu que
a Divisão Hidrográfica Estadual é
constituída de Regiões de Planejamento e
Gestão das Águas (RPGA) que são
territórios que integram uma bacia, um
grupo de bacias ou sub-bacias
hidrográficas

adjacentes

com

características naturais, sociais e
econômicas homogêneas ou similares
(BAHIA, 2005). Ao todo são 25 RPGA no
estado, sendo que a bacia hidrográfica do
rio São Francisco está dividida em 11
RPGA, compostas por sub-bacias de um
ou mais de seus afluentes, no que

A bacia dos rios Paramirim e Santo Onofre
é uma das que possui comitê de bacia
instituído estado. O comitê das Bacias
Hidrográficas dos rios Paramirim e Santo
Onofre (CBHPASO) foi criado através da
Resolução do CONERH n° 66, de 25 de
março de 2010. Segundo o regimento do
CBHPASO (CBHPASO, 2015), este poderá
instituir Câmaras Técnicas permanentes
ou temporárias, as quais irão examinar
matérias específicas de natureza técnicacientífica e institucional, subsidiando a
tomada de decisões do Plenário.

concerne ao município de Boquira, todo o

No município de Boquira existe 2 estações

seu território está localizado na RPGA XX-

de monitoramento pluviométrico e é

rios Paramirim e Santo Onofre. As RPGA

proposto no Plano de Recursos Hídricos

são subdivididas em Unidades de

das Bacias Hidrográficas dos rios
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Paramirim e Santo Onofre a instalação de

A taxa de mortalidade infantil entre os

uma nova estação para Monitoramento da

anos de 2019 a 2019 em Boquira

Qualidade das Águas Superficiais e

apresenta taxas superiores com relação

Sedimentos. Essa estação estará

ao estado e o país em 8 (oito) dos 11

localizada na UPGRH PA-02 Médio/Alto

(onze) anos analisados, sendo que o ano

Paramirim e Afluentes e foi classificada

de 2011 apresentou a maior taxa,

como prioritária (CBHPASO, 2017b).

29,09%. De acordo com informações do

2.4.

Situação de Saúde da População

Plano Nacional de Saneamento Básico
(PLANSAB, 2014), a dengue é um

A abordagem da situação da saúde se dá

indicador de que o indivíduo vive em

principalmente por levantamentos da

condições inadequadas de saneamento,

ocorrência e do tratamento de doenças e

seja pela intermitência do abastecimento

do tratamento de doenças por meio da

de água, problemas de limpeza urbana e

estrutura de saúde existente.

a deficiência no sistema de drenagem

Para tanto, o município de Boquira conta

urbana, que favorecem o acúmulo de

ao total com 42 estabelecimentos

água parada no ambiente.

compreendendo: ambulatório, internação,

De acordo com informações registradas

serviço de apoio à diagnose e terapia,

no Sistema de Informações de Agravos de

urgência, farmácia ou cooperativa. Os

Notificação (SINAN), o número de registros

estabelecimentos estão subdivididos em

mais elevados de casos de dengue no

2 tipos de atendimento
-

SUS e Particular

município de Boquira ocorreu em 2009,

e, desse total, 3 unidades são referentes

com 256 casos; e a menor ocorrência foi

-

à vigilância epidemiológica e/ou sanitária.

em 2017, com apenas 3 casos da doença.

Essa estratégia se fortalece como a porta

Vale ressaltar que existe um elevado

de entrada do SUS. A proximidade

quantitativo de casos que não são

existente por meio da ESF entre a equipe

notificados ao SUS.

de saúde e o usuário possibilita que se

Comparando o número de casos de

conheça a família e a vizinhança,

dengue por 100 mil habitantes no

garantindo maior adesão dos tratamentos

município e no estado da Bahia, observa-

pelo usuário e demais intervenções

se que em Boquira, na maioria dos anos

propostas pela equipe de saúde.

os casos de dengue por 100 mil

Os indicadores ep idem iológicos, segundo

habitantes no município foram inferiores

a Organização Mundial da Saúde (OMS),

aos da Bahia. Apenas nos anos de 2009,

são variáveis que servem para medir

2010, 2015 e 2018 Boquira apresentou

mudanças na situação de saúde das

dados superiores aos do estado, entre

pessoas em uma comunidade. Os

2009 e 2019. Destaca-se também que o

indicadores analisados em Boquira, foram

comportamento temporal nos últimos

a mortalidade infantil e a ocorrência de

onze anos da incidência por 100 mil

casos de dengue.

habitantes da doença não permite inferir
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sobre uma tendência de ascensão ou
declínio a longo prazo.
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3. DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO
Para um melhor detalhamento acerca das

compreendendo desde as atividades de

informações apresentadas, consultar o

planejamento e elaboração de projetos,

Produto 2: Diagnóstico da Situação do
Saneamento Básico.

3.1.

O Exército Brasileiro (EB) possui desde
1998 o programa chamado Operação

Diagnóstico dos Serviços de

Abastecimento de Água

Carro-Pipa (OCP), que atua na região
Nordeste fazendo abastecimento de água
para localidades rurais no sertão

3.1.1.Prestadores do serviço

nordestino. Esse programa e atualmente é
O município de Boquira conta com

responsável pelo abastecimento de 18

diversos prestadores de serviços de

localidades rurais de Boquira.

abastecimento de água. A implantação do
Sistema de Abastecimento de Água (SAAE)
nas áreas urbanas e a comunidade Brejo
Grande iniciou-se em 1997 com a criação
do (SAAE). A principal atividade do SAAE
de Boquira é a prestação de serviços
públicos de abastecimento de água,

Por fim, a Prefeitura, com a contratação de
quatro pipeiros/mês, realiza o
abastecimento por caminhão-pipa às
localidades não atendidas pelos demais
prestadores. A Figura 3-1 mostra os
principais pontos de abastecimento, por
prestador.

A

zJ
Legenda
D Bogiata
Sistema abastecimento
Pefeltura
C.sptaç3o svçemcvv
53 Ostenes tantoa&r,v d.: íyo
tt batente
Poço ateslano
P Reservatório
Sistema abastecimento
SAAB
• EstaçiO de Tratamento ar Áçom
• Bairageni
CMoS de Passagem
a FstaçSo Elrvatóla de Água
• Nascente
• Poçoattrslaes
• Prato de abastecimento de
*drtes-plpn
P Reservatório
Exército Brasileiro
• Cv~ çmt~as rio
Grades de Coordenadas em
Projeço Universal SIRGAS 2000
Fonte: Prefeitura BoQulra
(2021), SAAS Boquira (2021) e
O6RAPt (2021)
EtaboraçSo: COBRAPE
Data: 2010512021

11113=
1

Figura 3-1 - Pontos de interesse ao abastecimento público, por prestador
Fonte: COBRAPE (2020)
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3.1.2.SAA operado pela SAAE
Os sistemas operados pelo SAAE atendem
a sede municipal, contanto com a ETA
Sede e a ETA Brejo Grande, sendo que
esta ainda atende parte das comunidades

O ponto de captação na nascente da Mata
está localizado em uma região cercada e
à montante da nascente não há fazendas,
somente no entorno, porém não foram
identificados animais de criação na área.

da área rural.. O SAAE realiza em sua área

Na nascente Alto do Bonito é captada

de abrangência o abastecimento por

água para a ETA-Brejo Grande. Essa

captação em 3 (três) nascentes e 3 (três)

nascente sofre com impacto ambiental de

poços artesianos,

duas fazendas laterais. Apesar da

o

nascente estar cercada, a distância das

Captação

propriedades é pequena, facilitando a

A nascente da Mata, o poço Rasgão e o

passagem de animais de criação, como

poço Lira encaminham água bruta para a

gado, para a nascente.

Estação de Tratamento de Água (ETA)
Sede/Principal, localizada na sede do
município. A nascente Alto do Bonito e a
nascente Boqueirão abastecem a ETA
Brejo Grande, na zona rural próxima à
sede de Boquira. Além disso, o poço

A nascente Boqueirão está em uma área
de proteção ambiental e por isso possui
muita vegetação nativa no seu entorno e
não há fazendas próximas (Figura 3-2 e
Figura 3-3).

Caldeirão envia água direto para alguns
bairros do município e para a ETA-Sede.

figura 3-2 - Captação SAAE- Nascente Boquelrão

Figura 3-3 - Captação SAAE- Nascente Boquelrão

Fonte: COBRAPE (2021)

Fonte: cOBRAPE (2021)
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. Tratamento ETA -Sede
No município de Boquira há duas Estações
de Tratamento de Água, a ETA Sede ou
Principal (Figura 34), responsável pelo
abastecimento da sede municipal, e a ETA
Brejo Grande, que, além de mandar água
para a ETA Sede, também abastece as
comunidades Brejo Grande e Alto do
Bonito.

Figura 3-5 - Filtros da E74 da Sede Boquira
Fonte: COBRAPE (2021)

O sistema da ETA é formado por:
•

Dois filtros russos;

• Sala de adição de produtos
químicos;
• Casa de cloração;
F,ura 34 - ETA Boquira

• Casa auxiliar do operador;

Fonte: COBRAPE (2021)

• Caixa de passagem;

A ETA-Sede possui dois filtros russos para

• Conjunto de dois motores-bomba;

filtração direta, nos quais a entrada de

• Reservatórios enterrados;

água bruta ocorre na parte inferior,

• Armazenamento

próximo aos pedregulhos, enquanto a
água filtrada é coletada na canaleta
superior. Porém, os filtros estão
desativados há aproximadamente 10
anos. Segundo a prestadora, existe a
intenção de ativar os equipamentos,
porém o SAAE ainda não tem o recurso
financeiro para tal. Na Figura 3-5 pode ser
observado que os filtros estão totalmente

de

equipamentos.
A água da ETA sede somente passa por
desinfecção. A cloração atualmente é feita
com 70mg de hipoclorito de cálcio
(granulado Hypocal) para cada 25.0001—
de água. Antes esse produto químico era
jogado direto no reservatório e agora tem
sido colocado na caixa de passagem onde
chega água bruta das nascentes.

abandonados, com plantas e musgos
crescendo, podendo servir para a
proliferação de insetos e microrganismos.

• Tratamento ETA -Brejo Grande
A ETA Brejo Grande (Figura 3-6) foi
construída pela CERB e está localizada na
comunidade de mesmo nome, na zona
rural do município de Boquira, e
atualmente é operada pelo SAAE. A ETA
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abastece os moradores das regiões de

desinfecção. Os 4 (quatro) filtros russos

Brejo Grande, Alto do Bonito e a Sede.

recebem água da nascente do Bonito, com

Destaca-se que o sistema não possui

uma vazão aproximada de 13 m 3/h. A

macromedição e micromedição.

água que vem do poço entra logo após os
filtros. Os operadores da estação não
sabem informar se os filtros já foram
limpos em algum momento. Para o
processo de cloração é preparada uma
solução com hipoclorito de cálcio que é
adicionada diretamente dentro dos
reservatórios.
Reservatórios e distribuição

o

O sistema de distribuição de água potável
é composto por reservatórios, estações

F1g'ura 3-6 -E74 Brejo Grande

elevatórias de água tratada (EEAT) e redes

Fonte: COBRAPE (2021)

A prestadora não sabe informar a
capacidade da ETA, sendo uma estação
de pequeno porte simplificada, que dispõe
de tratamento por filtração ascendente e

de distribuição. O sistema de distribuição
de água é composto de 3 (Três) Estações
Elevatórias de Água Tratada: EEAT 1, EEAT
2 e EEAT3, cujas características estão
apontadas na Tabela 3-1.

Tabela 3-1 - Estações ElevatórIas de Água - SAAE

Tipo (água
bruta/tratada)
Número de bombas
Marca do motor
Modelo do motor
Potência do motor
Tensão do motor
Origem da água
Estado de
conservação
Tipo (água
bruta/tratada)

Tratada e Bruta

Bruta

Bruta

02
WEG

01

02

-

-

Submersa
25CV; 12CV

Centrifuga
-

Submersa
12CV

220V
ETA-Brejo Novo e Poço
Caldeirão

220V

-

Poço Caldeirão

Poço Caldeirão

Ruim

Bom

Bruta

Bruta

Bom
Tratada e Bruta
Fonte: SAAE (2021)

Além das EEAT, o sistema possui sete

possuem capacidade de 1.100.000 m 3 de

reservatórios, todos em operação, sendo

armazenamento.

dois pertencentes a ETA sede, dois a EEAT
Brejo Grande e três aos reservatórios do
Barreiro. Os reservatórios somados
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Tabela 3-2 - Reservatórios do MA COMPESA
No

Materi a l.

LI

ETA Sede

560.000

Apoiado

440.000

Apoiado

Grande
Reservatórios
do Barreiro

( 11

Elevado

100.000

Total
Nota:

ocorrência de problemas pontuais.
Tabela 3-3

-

Rede de ditr/buíção e adutoras do

MA SAAE

EEAT Brejo

2

substituição da rede existente, apenas na

•

Adutora de
água tratada

10 anos

10 anos

57.152,0 m

500,0 m

1.100.000m 3

Reservatório 2 funciona como poço de

sucção.

32mrn-300
Fonte: SAIE (2021)

•

Rede de
distribuição

200 mm

MM

PVC

Adutoras e rede de distribuição de água

FF

Fonte: SAIE (2021)

oca LO UcI

A rede de distribuição é dividida em 4

• Condições operacionais

(quatro) setores, sendo que o setor 01 tem

As principais características do sistema de

876 ligações, setor 02 com 710. setor 03

abastecimento de água, de acordo com

com 406 e o setor 04 com 907. Porém,

dados do SNIS, estão sintetizadas na

não foi disponibilizado pelo SAAE o

Tabela 3-4, a qual apresenta um histórico

cadastro da rede de distribuição de água

dos anos de 2004e 2006, visto que foram

e das adutoras que compõem o sistema,

os únicos períodos que os dados foram

com informações da idade, extensão,

fornecidos ao SNIS. Essas informações

diâmetro e material. Destaca-se que não

referem-se às áreas atendidas pelo SAAE.

há

no

município

previsão

Tabela 34

-

para

Resumo das Condições Operacionais do .544 COMPESA

2004 2006

Ano

23.494 24.093

População total (hab.)
População total atendida (hab.)

7.101

3.196

%

30,22

13.27

Ligações totais ativas (ligação)

2.544

799

Economias totais ativas (economias)

2.544

799

-

719

Índice de atendimento (total)

Economias residenciais ativas (economias)

50

49

Razão de RDA por Ligação (m/lig.)

19,7

61.3

Razão de RDA por economia (m/eco)

19,7

61,3

O

O

Extensão da RDA (km)

Índice de hidrometração (%)

1
Volume de Água Produzido

1.000 m 3/ano

310

18

Volume de Água Micromedido

1.000 m 3/ano

310

O

Volume de Água Consumido

1.000 m 3/ano

310

18
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Per capita

-

Bruto (LI hab.dia)

Per capita

-

Líquido (L/hab.dia)

119,6

-

Perda na distribuição %

-

O

O

O

O

Fonte: SNIS (2004-2006)
dezembro de 2017, e tem por finalidade

3.1.3. Política tarifária do SAAE
Os serviços prestados aos usuários
atendidos pelo SAAE de Boquira são
cobrados por uma taxa fixa, independente
do consumo, visto que o sistema não
possui micromedição. Com isso, não tem

_J._________.
nenhuma taxa ou iaíiia social. ueSldud -se

proporcionar o fornecimento dos serviços
de água e esgoto às famílias de baixa
renda, risco e vulnerabilidade social, bem
como a entidades filantrópicas de
assistência social, reconhecidas como de
Utilidade Pública Municipal e Federal.

que a tarifa social faz parte do programa

As tarifas do SAAE são observadas na

estadual Tarifa Social de Água e Esgoto,

Tabela 3-5.

criado pela Lei n° 7.515 em 01 de
Tabela 3.5 Pol/Zíca tarifáriapraticada pela $AAE- $44
-

15,15

Taxa na conta de água
Ligação

48

Religação

68
28

Transferência de nome
Fonte: SAAE (2021)

período de dois meses sem receber água.

3.1.4.SAA operado pelo EB

O Exército atua no abastecimento de água
de Boquira auxiliando a população local a
enfrentar períodos de escassez de água
devido à seca prolongada e à deficiência
de um sistema adequado de
abastecimento para as comunidades
rurais, atendendo, atualmente, 18
(dezoito) localidades em Boquira. Este
quantitativo atendido, conforme
informado pelo Prefeitura, oscila no
decorrer dos anos e tem apresentado
queda.

O critério que determina a quantidade de
"carradas" que será destinada a cada
localidade é o número de moradores. Em
Boquira, por mês, são aproximadamente
24 (vinte e quatro) "carradas". O volume
de água das carradas varia de acordo com
a capacidade do caminhão-pipa, sendo
normalmente o de 8.0001—.
3.1.5. SAA operado pela Prefeitura
Na Prefeitura Municipal de Boquira a
pasta responsável pelo abastecimento de
água é a Secretaria de Agricultura, que

O Exército distribui, no mínimo, uma

atua complementando o abastecimento

"carrada de água", por localidade, a cada

das regiões onde a prestadora local ainda

dois meses, ou seja, nenhuma localidade

não consegue fazer o atendimento.

atendida pela entidade ultrapassa um
Execução:

Apoio Técnico
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Nas áreas rurais ou menos adensadas,
predomina a captação subterrânea,
embora também existam alguns sistemas
de captação superficial, principalmente
nas nascentes, para suprir a necessidade
de abastecimento de água. Os poços
artesianos são perfurados pela própria
prefeitura ou outras instituições, mas a
Secretaria de Agricultura se
responsabiliza pela sua operação ao
contratar uma pessoa da comunidade
para realizar as manobras de água, fazer
a manutenção do sistema e o pagamento
da conta de energia.

• Comunidades atendidas por caminhãopipa
O caminhão-pipa a serviço do Exército
Brasileiro capta água na nascente Brejo
Novo e no poço Caldeirão. Possui um
reservatório de fibra com capacidade de
10.0001—. O motorista/pipeiro contratado
pelo EB se desloca até o ponto de
captação do poço, abastece o caminhão
com a água bruta e deposita dentro do
caminhão uma pastilha de cloro como
tratamento. Segundo os responsáveis, ao
percorrer do caminho até a localidade que
receberá a água, é o período que o cloro

Assim, quando a água captada não é

se liquidifica. Após abastecer o caminhão,

salobra (situação comum na região) a

ao chegar na localidade definida pelo EB,

para

o pipeiro identifica o apontador para

abastecimento humano (conforme

deixar a "carrada" de água, registrando a

avaliação dos próprios moradores, sem

entrega. Após esse processo, os

população

costuma

utilizar

critérios padronizados), mas se tiver

moradores que residem em um raio de até

caraterísticas salobras geralmente é

0,5 km do apontador podem ir com baldes

usada para dessedentação animal e

ou outros utensílios para realizar a coleta

agricultura. Ressalta-se que há relatos de

da água. Destaca-se que atualmente há

consumo humano de água salobra.

um único pipeiro encarregado pelo serviço

A prefeitura também faz o abastecimento
de água nas localidades que não têm
acesso à água para consumo por meio de
caminhão-pipa. No modelo estabelecido

no município e na Figura 3-7 pode ser
observado o caminhão-pipa utilizado para
realizar a distribuição de água para as
comunidades.

pela Secretaria de Agricultura, o morador

A frequência da entrega à população é

solicita o pedido de água na sede

variável, não é fixa e garantida como no

municipal e recebe a água na cisterna ou

EB. Algumas famílias chegam a ficar 2

em uma caixa d'água da residência por

meses com a mesma "carrada"

ordem de pedido. Vale ressaltar que como

armazenada na cisterna. O descritivo

na OCP do Exército Brasileiro, a Prefeitura

completo das localidades foi apresentado

também possui alguns "apontadores",

no Diagnóstico (P3) deste PMSB.

comumente chamados nas comunidades
de "controladores de água/cisterna
controladora", que recebe a água do
caminhão-pipa e distribui para moradores
próximos da sua residência.
Execução:

Apoio Técnico:
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• Comunidade Boa Vista;
• Comunidade Covas;
• Comunidade Gamba 2
• Comunidade Jatai da Cachoeira 2;
• Comunidade Lagoa Manga dos
Felizes 3;
• Comunidade Lagoa do Barro 5;
• Comunidade Lagoa do Leite 2;
• Comunidade Lagoa do Poço;
• Comunidade Lagoa do Poço 3;
• Comunidade Macambira;
,Clgum 3 7 -Ponto de captação de água do

• Comunidade Riachão 2;

-

caminhão-p,oa EB

• Comunidade Várzea torta;

Fonte: COBRAPE (2021)

• Comunidade Várzea da Cama 3;
Foram identificadas 18 comunidades
atendidas pelos caminhões-pipa da
Prefeitura, A Figura 3-8 mostra um
caminhão pipa que abastece as

Além disso, a instituição também fornece
água para alguns bairros dentro da sede
do município, que sofrem com a falta
desse recurso

comunidades.

• Comunidades atendidas por soluções
coletivas de abastecimento de água

A Prefeitura de Boquira tem atendido
algumas comunidades do município no
que tange ao abastecimento de água,
fornecendo caminhão-pipa e atuando na
operação e manutenção de algumas
soluções coletivas com captação
superficial e/ou subterrânea de água. Vale
figura 3-8

-

destacar que, além de auxiliar na

Caminhão-pipa contratado pelo
Exército Brasileiro

manutenção desses sistemas, como por

Fonte: cOBRAPE (2021)

exemplo o conserto de bombas, troca de

As comunidades que recebem água da

conexões e encanamentos, a Prefeitura

Prefeitura via caminhão-pipa são:

também faz o pagamento de
ligadores/operadores de poços. Essas

• Comunidade Brejão 2;

• Comunidade

Baraúna

de

Guilhermina 2

pessoas têm um papel fundamental na
distribuição de água nas comunidades e,
durante a visita de campo, alguns

• Comunidade Baraúnas;
• Comunidade Barreiros 5

ligadores/operadores relataram sofrer
pressões e xingamentos da população

• Comunidade Batateiro;
Execução:

Apoio Técnico:
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quando falta água. A Figura 3-9 mostra o
poço artesiano na comunidade Palmeira

figura 3-9 - Pço artesiano - Comunidade Palmeira
Fonte: cOBRAPE (2021)

As comunidades sob responsabilidade da

Tiros e Pagéu utilizam água encanada,
mas sem tratamento. Enquanto as demais

prefeitura são as seguintes:
• Comunidade Palmeira (De cima e

comunidades utilizam de cisternas para
abastecimento de água de chuva (Projeto

de baixo);
• Comunidade Brejo Novo;
• Comunidade Cascavel;

Água para Todos - Governo Federal). As
comunidades de Arroz e Livramento
possuem poço artesiano de água salobra.

• Lagoa do Salão

A água do poço é usada pela comunidade

• Povoado doZeca

para tarefas domésticas como lavar

• Comunidade de Poções

roupa, lavar louça, tomar banho e cozinhar

• Comunidade de Santa Rita

alimentos, porém, para beber os

• Comunidade de Tiros

moradores utilizam a água armazenada

• Comunidade Pageú

na cisterna de cimento/placa de 16.0001-

• Comunidade do Arroz

fornecidas pelo Programa 1 Milhão de

• Comunidade do Livramento

Cisternas Rurais (P1MC). Em épocas de

A comunidade de Palmeira utiliza de água
por meio de rede de distribuição, de um
poço artesiano que abastece todas as
residências da comunidade, assim como
as comunidades Brejo Novo, Santa Rita,

seca a prefeitura encaminha o caminhãopipa para abastecimento das famílias que
estão com falta de água. Na Figura 3-10
pode ser observado uma cisterna e um
reservatórios nas comunidades de
Boquira.
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Figura 3-10 - Cisterna na comunidade Cascavel e reservatório na comunidade Santa Rita
Fonte: COBRAPE (2021)

3.1.6. Monitora mento da qualidade da

água bruta diretos dos corpos hídricos
também não dispõem de monitoramento

água

Para o controle da qualidade da água
tratada devem ser realizadas as análises

de qualidade da água.
Os parâmetros são monitorados em

de cor, turbidez, pH, cloro residual, flúor,

Boquira tanto pela Prefeitura (VIGIAGUA)

ferro, manganês, coliformes totais,

quanto pelo SAAE. Observou-se na

Escherichia co!i e bactérias heterotróficas

elaboração do Diagnóstico que o SAAE

nos sistemas de tratamento de água

realiza o monitoramento de alguns

existentes, conforme preconizado na

parâmetros na ETA (cor, turbidez, pH e

Portaria GM/MS n° 888, de 04 de maio de

cloro), rede de distribuição (cor, turbidez,

2021 do Ministério da Saúde.

coliformes totais, Escherichia co!í e cloro

Os sistemas de abastecimento de água de
Boquira não possuem controle de

para água bruta; estes mais pH e alumínio
para água tratada).

qualidade da água, pois não é realizado o

3.2.

monitoramento conforme estabelecido na

Esgotamento Sanitário

legislação. No entanto, existem algumas

Diagnóstico dos Serviços

de

3.2.1.Prestadores do serviço

análises realizadas pelo SAAE em parceria
com a Prefeitura Municipal e pelo Exército

O prestador do serviço de esgotamento

Brasileiro da água distribuída pela OCP.

sanitárioa é a Prefeitura Municipal através
da Secretaria de Obras e Serviços

A Prefeitura e Exército Brasileiro fazem
uso de pastilhas de cloro inseridas
diretamente na água bruta dos
caminhões-pipa, em desacordo com a

Urbanos, não sendo feita a concessão dos
serviços para a EMBASA ou o repasse de
sua operação à autarquia municipal
(SAAE).

resolução de qualidade da água vigente,
visto que antes da desinfecção a água

Contudo, verificou-se que o SES não

captada deveria passar por algum tipo de

apresenta um sistema unificado de coleta,

tratamento, por se tratar captação

afastamento e tratamento de efluentes

superficial. Ademais, as localidades que

sanitários em operação, configurando-se

fazem uso de captação subterrânea ou

em várias comunidades que fazem uso de

Execução:
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soluções individuais constituídas por

alguns bairros) possui rede de coletora de

fossas sépticas, fossas rudimentares,

esgotos. Estão relacionadas na Tabela 3-6

valas ou lançamento de seus efluentes

as comunidades mais adensadas

sem tratamento prévio em corpos d'água

relacionando a situação do SES atual.

próximos. Das comunidades existentes no

Tabela 3-6 - Loca/idades de acordo com a
situação do SES

território municipal, algumas localidades
possuem instalado o serviço de coleta e
afastamento e outras utilizam soluções
individuais constituídas por fossa séptica,
sendo que grande parte faz uso fossas
rudimentares, valas ou lançamento dos
efluentes sem tratamento prévio em
corpos d'água próximos.
3.2.2. Política tarifária
A prestação dos SES no município de
Boquira não é regulamentada por
nenhuma entidade reguladores e não

01 Sede
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Rede Coletora
de Esgotos

Arroz
Brejo Novo
Cascável
Lagoa do Salão
Solução
Livramento
Individual
Pajeú
(Fossa
Palmeira
Rudimentar)
Poções
Povoado doZeca
Santa Rita
Tiros
Fonte: COBRAPE (2021)

possui tarifa cobrada para a execução do
3.3.

serviço.

Diagnóstico Serviços de Limpeza

Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos
3.2.3. Caracterização geral
3.3.1. Prestadores do serviço
A operação do SES, quando existente, é de
maneira descentralizada, o mesmo
encontra-se subdivido em diversas
comunidades as quais são responsáveis
pela operação e manutenção. Foram
visitadas um total de 11 localidades mais
a sede municipal, em sua maioria, essas
comunidades possuem uma situação
precária com relação aos serviços de
esgotamento, os esgotos domésticos
gerados são lançados na sua forma bruta,
sem tratamento, diretamente nos
terrenos residenciais e/ou em córregos
próximos das moradias.

Os serviços de limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos do município de
Boquira estão sob responsabilidade da
Prefeitura Municipal, incluindo a varrição,
capina, coleta e destinação final dos
resíduos sólidos urbanos, tanto de
domicílios como de comércios existentes
no município, podas de árvores e resíduos
de capina. Destaca-se que a Secretaria de
Meio ambiente é a Secretaria responsável
pela realização dos serviços de poda de
árvores e jardinagem no município.
O município de Boquira conta com um

Do total de comunidades visitadas: 14
apresentam sistemas de fossas
rudimentares, 11 realizam o lançamento

Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos realizado em 2014, mas não foi
aprovado por lei.

de todo o esgoto gerado no próprio terreno
em sua forma bruta e apenas a sede (em
Execução:
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demais localidades rurais os resíduos são

3.3.2. Política tarifária
A gestão dos RSU, devido à sua
complexidade e estrutura, apresenta

queimados ou acumulados
irregularmente em áreas desocupadas.

grande necessidade de recursos

A quantidade total de resíduos gerada no

financeiros, seja para investimentos -

município é apenas estimada, pois não há

compra de caminhões, instalação dos

balança para a sua pesagem, segundo a

aterros sanitários etc. -, seja para custeio

Prefeitura Municipal. Assim, para o ano de

das operações - pagamento de pessoal,

2014 (último ano que foi possível verificar

aquisição de material de consumo etc.

dados) foi calculada uma geração de

Apesar dessa necessidade, o município de

resíduos domiciliares de 1.167,6 t/ano

Boquira não possui qualquer cobrança

oriundos de domicílios e pontos públicos,

relacionada ao manejo de Resíduos

2.335,1 t/ano da construção civil e

Sólidos e limpeza Urbana.

demolições e 22,6 t/ano relacionados a

3.3.3. Despesas referentes ao manejo

limpeza urbana, o que totaliza 3.525,3 t
depositadas no lixão municipal no referido

dos resíduos sólidos

ano.
O Município de Boquira, não conta com
nenhuma empresa terceirizada
prestadora de serviços ficando a cargo da
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos a

• Coleta e Transporte Mecanizada de
Resíduos Sólidos Domiciliares
Para a coleta de resíduos domiciliares e

responsabilidade pelos serviços

públicos, a Prefeitura Municipal de

relacionados ao manejo de resíduos

Boquira possui três caminhões, um

sólidos e limpeza urbana com

com pactador de 18 m 3 , operando com um

fornecimento de peças, equipamentos,

motorista e cinco coletores; e 2

material e mão de obra que, de acordo

caminhões basculante que operam com o

com informações repassadas pela

motorista e quatro coletores, com

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos,

capacidade de 12 m 3 cada. Todos fazem

atualmente representam gasto mensal de

duas viagens ao dia e trabalham de

R$158.500,00.

segunda a sexta, em jornada de 8 horas
diárias, sendo que nos sábados somente

3.3.4. Caracterização geral

o caminhão compactador realiza coleta de
No Município de Boquira os serviços de
coleta de resíduos sólidos domiciliares
porta a porta abrangem a totalidade dos

resíduos. Os referidos caminhões estão
apresentados nas imagens da Figura 3-11
e Figura 3-12.

moradores da sede (de segunda a sábado)
e das comunidades rurais de Alto do Adão,
Santa Rita, Pajeú, Tiros, Vila Operaria,
Brejo Grande, Alto do Bonito, Descoberta,
Lagoa do Peixe, Lagoa Rasa, Araçás,
Conjunto Habitacional Morada do Sol e
Baixa das Tabuas (1 vez por semana). Nas
Execução:
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dispersos pela cidade, somente resíduos

H

de poda e capina que seriam recolhidos
posteriormente.

Figura 3-11 Wsta lateral do caminhão
-

compa cta dor

Fonte: COBRAM (2021)

Figura 3-13

-

Lixe/raspara acondicionamento de
resíduos

Fonte: COBRAPE (2021)

Essa situação apresentada na Figura 3-14
e Figura 3-15. e descrita anteriormente
pode ocorrer por falha na limpeza pública
Figura 3-12- Vista traseira do caminhão
basculante
Fonte: COBRAPE (2021)

como à ausência de conscientização da
população quanto ao correto horário para
colocar os resíduos para fora de casa.

Atualmente, o Plano de Coleta Domiciliar é

Nas comunidades rurais observa-se uma

composto por 5 circuitos, sendo 3

similaridade em relação à coleta e

executados na sede utilizando o caminhão

destinação

compactador e os outros 2 nas

domiciliares urbanos, mas, nas

comunidades rurais com o auxílio do

comunidades que não possuem coleta, os

dos

resíduos

sólidos

caminhão basculante.

moradores possuem o hábito de queimar

Em alguns poucos pontos da cidade

os resíduos em seus próprios quintais, em

também podem ser encontradas lixeiras

buracos, tambores de ferro ou sobre a

públicas ou particulares cujo recolhimento

superfície, ou depositam seus resíduos

de resíduo também fica a cargo da

em locais impróprios fora de suas

Prefeitura Municipal (Figura 3-13).
Mesmo havendo por parte da prefeitura
municipal a preocupação e o rigor quanto
à correta gestão dos resíduos sólidos,

residências, contribuindo para a poluição
do local. Alguns moradores reutilizam as
cinzas nas suas plantações e outros
deixam acumulados no local da queima.

pôde-se visualizar em visita técnica alguns
focos de acúmulo de lixo nas calçadas,
entretanto, não foram identificados
acúmulos em terrenos abandonados ou
Execução:

Apoio Técnico:

y~

>

pel)evi O

Realização:

Apoio:
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funcionários em todas as ruas da cidade e
nas comunidades que possuem serviço de
coleta de resíduos do município: Alto do
Adão, Santa Rita, Pajeú, Tiros, Vila
Operaria, Brejo Grande, Alto do Bonito,
Descoberta, Lagoa do Peixe, Lagoa Rasa,
Araçás, Conjunto Habitacional Morada do
Sol e Baixa das Tábuas.
Todos os resíduos são coletados por

Figura 3-14

intermédio dos agentes de limpeza e os
-

Resíduos de capína e poda

Fonte: COBRAPE (2021)

resíduos de capina e roçada são
transportados pelo caminhão basculante
e os resíduos de poda são alocados em
uma carroceria de madeira acoplada em
um trator agrícola, preenchendo, em
média, 20 viagens semanais para lixão.
Na Figura 3-16 verifica-se a atuação de
agentes de capinação na sede.

Figura 3 15
-

-

Sacolas dispostas inadequadamente

Fonte: COBRAPE (2021)
• Varrição Manual de Vias e Logradouros
Públicos
A varrição manual tem como enfoque as
vias e logradouros públicos da Sede e
algumas comunidades que são
contempladas com a coleta de resíduos,
sendo executada por 43 funcionários da
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. O

figura 3-16

-

Agentes de capinação

Fonte: cOBRAPE

(2021)

• Coleta e Transporte de Resíduos de
Serviço de Saúde

centro da cidade conta com uma equipe
diária, que atua de segunda a sexta e

A Prefeitura de Boquira, através do Pregão

composta por 20 funcionários. O restante

Eletrônico n° 003-2020-PE Contrato n°

dos bairros conta com uma equipe de 3

137PE-2020, contratou a RTR

agentes de varrição cada.

Empreendimentos Ambientais Ltda-EPP,
atualmente GBI AMBIER Empreendimento

o

Capinação, roçada, caiação e poda

Ambientais- Ltda, para prestação de

A capina e roçada são realizadas após o

serviços de coleta e descarte de lixo

período de chuvas com uma equipe de 52

hospitalar/infectante, garantindo todo o

Execução:

Apoio Técnico:

peixe mo

R,&kzação:

C.1~
CBHSF

Apoio:

a
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seu recolhimento e descarte adequado. O
contrato teve seu primeiro aditivo que
manteve a coleta mensal até o dia 31 de
janeiro de 2022 de 32 bom bonas de 200
litros. O contrato prevê a coleta,
transporte, acondicionamento,
tratamento e destinação final de resíduos
de serviço de saúde, compreendendo a
retirada no hospital municipal e unidades
básicas de saúde na sede do município de
Boquira.

•

Coleta e Transporte de Resíduos da
Construção Civil

Embora a Resolução CONAMA N° 307, de
5 de julho de 2002 estabeleça que o
gerador é responsável pela destinação
final dos resíduos da construção civil, a
prefeitura acaba por assumir a coleta
destes resíduos no município. A Secretaria
de Obras e Serviços Urbanos possui 1
funcionário que faz a fiscalização das ruas
no intuito de localizar pontos de

O local de armazenamento dos RSS no

disposição de entulhos e então acionar os

Hospital Municipal de Boquira se encontra

caminhões para fazerem a coleta e, além

dentro do hospital e possui duas portas de

disso, os moradores também fazem a

entrada, uma que pode ser acessada

solicitação através do telefone da

pelos funcionários, pela parte de dentro

Secretaria ou de forma presencial. O

do hospital, e a outra que é aberta pela

material é recolhido pelo caminhão

empresa responsável quando realiza a

caçamba e caso seja de grande volume é

coleta dos resíduos. As duas portas

auxiliado com uma retroescava d eira

possuem tranca e se encontram em bom

também da Secretaria de Obras. Os

estado. De acordo com os relatos de

entulhos são recolhidos juntamente com

funcionários do hospital o local comporta

os resíduos de capina e são levados para

de forma efetiva os resíduos dos serviços

o Lixão da sede com uma média diária de

de saúde, não necessitando de novo local

6 caminhões com capacidade de 24 m 3

para armazenamento, conforme ilustrado

de segunda a sexta.

na Figura 3-17.

Figura 3-17- Acondicionamento dos RSS no
Hospital Municipal de Boquira

Fonte: COBRAPE (2021)

Execução:

Apoio Técnico:

peixevivo

F,ura 3-18 - Resíduos de Construção CIvIl no
Llxão da sede

Fonte: COBRAPE (2021)

ReIização:

Apoio:

CBHSF
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.

a coleta realizada pela empresa privada

Resíduos recicláveis

A coleta e reciclagem de resíduos sólidos
é uma das mais importantes atividades
relacionadas a resíduos realizadas pelo
homem, tanto do ponto de vista ambiental
quanto socioeconômico, uma vez que
propicia uma redução significativa do
volume de resíduos despejados
diariamente em ruas e terrenos, bem
como em lixões, depósitos de lixo e
aterros, reduzindo os impactos nas
paisagens e nos ecossistemas mais

que faz a comercialização dos materiais,
mas não possui nenhum convênio com a
administração pública do município.
•

Destinação e Disposição Final dos
Resíduos

Todo resíduo coletado no município de
Boquira é destinado ao lixão municipal
(Figura 3-19), localizado a 700 m após
virar a direita da rua da mineração, cerca
de 1,2 km da direção da prefeitura
municipal para a saída da cidade.

próximos às áreas urbanas.
Todavia, ainda não se fazem presentes no
município de Boquira ações que
promovam a reciclagem de resíduos,
resultando no panorama atualmente
encontrado, com resíduos recicláveis
sendo destinados ao lixão, onde são
minimamente separados por coletores
individuais para subsistência própria.
• Resíduos com

logística

reversa
Figura 3-19 - Lixão de Boqulra

obrigatória

Fonte: COBRAPE (2021)

No âmbito da logística reversa, cabe aos
consumidores efetuar a devolução dos
produtos e embalagens sujeitos a este
sistema, aos comerciantes ou
distribuidores dos mesmos. Esses, por sua
vez, devem efetuar a devolução dos
resíduos aos fabricantes ou importadores,
cabendo a esses últimos, a
responsabilidade de encaminhar o rejeito
dos produtos e embalagens reunidas para
disposição final ambientalmente

Em visita realizada em março de 2021,
pôde-se observar que o lixão municipal foi
construído em cima dos rejeitos de
mineração que restaram na cidade após a
saída da empresa exploradora dos
recursos. Segundo o Plano Diretor de
Boquira, o processo de beneficiamento de
minério produziu no município um passivo
ambiental através de uma extensa bacia
de rejeito do concentrado de chumbo
resultante do processo de flotação. A

adequada.

bacia, sem impermeabilização, encontra
Porém, no município de Boquira só foi

se a menos de 1 km da zona urbana da

identificada a logística reversa aplicada

cidade, contendo 6 milhões de toneladas

nos postos em relação ao óleo lubrificante

de resíduos contaminados por chumbo,

e pilhas e baterias de automóveis, sendo

cádmio e zinco, sendo a ela adicionado o

Execução:

Apoio Técnico:

Realização:

Apoio:

ç4Ç
pevivo
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lixo urbano da sede de Boquira,

decorrentes diz respeito à microdrenagem

complicando, ainda mais, a questão

e seus componentes.

ambiental da região. Além do lixão
localizado na sede, Boquira conta com
mais uma unidade na comunidade de
Santa Rita, e que recebe resíduos de
Santa Rita e Alto do Adão.

Atualmente, na área urbana do município
de Boquira os únicos dispositivos de
microdrenagem são os meios-fios ou
guias. Esses, juntamente com o
revestimento das vias, permitem o

A Secretaria de Meio Ambiente iniciou o

escoamento superficial das águas pluviais

projeto de construção de um Aterro

e o direcionamento dessas para o canal

Controlado no intuito de encerrar o lixão

natural localizado na sede do município.

existente na sede do município. O Aterro
Controlado se situa aproximadamente a
13 km do centro urbano de Boquira e
possui duas valas abertas que foram
calculadas considerando a geração de
800g/hab/dia. Foi informado que o
projeto é apenas uma solução paliativa e
provisória até que seja realizado o
consórcio com o Comitê de Bacia do rio
Paramirim, no qual Boquira, Macaúbas e
Ibipitanga contarão com um Aterro
Sanitário que se encontra na etapa de

Quanto à pavimentação das ruas, são
observados revestimentos variados. São
encontradas vias com revestimento
asfáltico, material completamente
impermeável, e ruas de paralelepípedos,
que apresentam permeabilidade parcial.
Além dessas, são observadas ruas de
terra, que são permeáveis. A Secretaria de
Obras e Serviços Urbanos de Boquira não
possui o mapeamento com a definição
das ruas pavimentadas e ruas sem
pavimentação.

aguardar o orçamento do projeto.
3.4.

Diagnóstico dos Serviços de

Drenagem Urbana e Manejo das Águas
Pluviais
No município de Boquira os serviços de
manejo de águas pluviais e drenagem
urbana são realizados por administração
direta da Prefeitura Municipal. Apesar da
demanda de recursos, no município não

Figura 3-20 - Exemplo cobertura asfáltIca

Fonte: cOBRAPE (2021)

há cobrança de taxa pelos serviços
relacionados ao manejo de águas pluviais
e drenagem urbana.
3.4.1.Sistema

de

microdrenagem

existente
A primeira vertente a ser analisada para o
entendimento das questões relacionadas
à drenagem e os problemas dela
Execução:

Apoio Técnico:

pe»eio

Realização:

Apoio:
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tipos de ocupação; o que, de maneira
geral, configura-se áreas impermeáveis.

r

Dessa forma, as águas anteriormente
absorvidas pelo solo são conduzidas, por
meio das estruturas de microdrenagem do
município, para a malha de

4

macrodrenagem, tornando mais rápido e
elevado o escoamento superficial e

/7

incrementando a vazão dos corpos
d'água.
Figura 3-21

-

Exemplo de meio fio e revestimento
de paralelepípedo

Fonte: COBRAPE (2021)

Na área urbana de Boquira foram
identificados dois dispositivos de
macrodrenagem. O primeiro se trata do

Em alguns pontos da sede municipal são

canal que se inicia próximo à Praça

frequentes os alagamentos durante os

Manoel Almeida, ao sul da sede, e segue

períodos chuvosos, principalmente nas

no sentido norte até o córrego que

ruas Professor Luis Rogério e Rua do

atravessa a região na direção oeste-leste.

Cemitério no bairro Batata. Nesse bairro,

O canal possui aproximadamente 2

durante chuvas intensas é comum haver o

quilômetros de comprimento e é aberto

isolamento de algumas residências devido

em praticamente toda sua extensão.

à ausência de um sistema eficiente de

Apresenta leito natural e, em alguns

microd renagem.

pontos, geometria trapezoidal com o leito

Também ocorrem alagamentos na Rua

revestido por pedra argamassada. Entre

Assunção, próxima à Câmara dos

as ruas Salinas e Professor Luis Rogério

Vereadores, no bairro Centro. Esses

há um trecho de aproximadamente 260

eventos são responsáveis por danos

metros onde o canal foi coberto. Além

materiais aos moradores e à Prefeitura,

desse trecho, em alguns pontos do canal

uma vez que é frequente a necessidade

foram construídas pontes para o tráfego

de reparos nesses pontos.

de veículos.

3.4.2.Sistema de macrodrenagem
existente
A outra vertente da drenagem urbana
analisada trata-se da macrodrenagem a
qual trata de dispositivos em uma área
mais abrangente que a microdrenagem,
ou seja, de escala superior. Com a
expansão populacional da área urbana
crescem, na mesma medida, o número de
domicílios, estabelecimentos comerciais,
escolas, postos de saúde, dentre outros
Execução:

o segundo dispositivo de macrodrenagem
trata-se de um córrego natural. O córrego

Apoio Técnico:

i, c

'e

tem início no bairro Chaves e compreende
um trecho de aproximadamente 300
metros em área urbanizada, localizada na
região norte da sede municipal. O leito do
córrego é natural e aberto e tem, assim,
como o canal, uma vazão muito baixa ao
longo de todo o ano. No início desse
córrego é realizado o lançamento da rede
de esgotamento sanitário sem nenhum
Realização:

1

peX! VIVO

CBHSF

Apoio:

léu
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tipo de tratamento prévio, ocasionando a

identificados trechos de rios com

degradação da qualidade das águas

vulnerabilidade a inundações.

(Figura 3-22 e Figura 3-23).

3.4.4. Análise morfológica das subbacias urbanas
A análise das características físiográficas
das bacias hidrográficas de um município
é um fator fundamental a ser observado,
pois pode indicar maior ou menor
possibilidade de ocorrência de cheias.
Para essa análise, foram adotados o
"Coeficiente de Compacidade" (Kc) e o
"Fator de forma" (Kf).
Em Boquira há 9 (nove) sub-bacias

Figura 3-22 - Vista da ponte sobre o canal
Fonte: COBRAPE (2021)

hidrográficas que se sobrepõem,
completa ou parcialmente, à área urbana
da sede municipal e da comunidade Vila
Operária, adjacente à sede. Além dessas,
também foi realizada a avaliação da
comunidade de Tiros, onde foi verificada a
ocorrência de alagamentos.
Quando avaliados simultaneamente, há
convergência entre os índices na maior
parte das sub-bacias estudadas. Apenas 3
sub-bacias apresentam classificações

Figura 3-23 - Pontos de lançamento clandestino
de efluentes domésticos no canal

divergentes em relação aos índices Kc e

Fonte: COBRAPE (2021)

Kf, sendo classificadas como média
suscetibilidade quando avaliado o cenário

3.4.3. Eventos críticos identificados

mais crítico. A única sub-bacia classificada

Apesar dos problemas de drenagem

como alta suscetibilidade a grandes

identificados, a série histórica de eventos

cheias fica localizada em área sem

críticos registrada no Sistema Integrado

ocupação.

de Informações sobre Desastres (S2ID),
única plataforma a disponibilizar os
registros históricos de eventos extremos
para Boquira, não indica registros de
alagamentos e inundações.

a

com a sobreposição entre as
classificações, segundo o Coeficiente de
compacidade e o Fator de forma, além das
demais características relacionadas à

Ademais, de acordo com o Atlas de
Vulnerabilidade

Na Figura 3-24 está apresentado o mapa

Inundações,

drenagem.

no

município de Boquira não foram
Execução:

Apoio Técnico:

Vt4I

Realização:

Apoio:

1
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figura 3-24 - Panorama geral da drenagem urbana
Fonte: COBRAPE (2021)

3.5.

Diagnóstico Jurídico-Institucional

3.5.1.Aspectos

normativos

do

saneamento básico e de temas

básico e aborda o conjunto de serviços de
abastecimento público de água potável,
coleta, tratamento e disposição final
adequada dos esgotos sanitários,

correlatos

drenagem e manejo das águas pluviais,
Conforme previsto na Política Federal de

além da limpeza urbana e o manejo dos

Saneamento Básico (Leis Federais n°

resíduos sólidos.

11.455/2007 e n° 14.026/2020), a
elaboração de Planos Municipais de
Saneamento Básico deve se dar em
consonância com as políticas públicas
previstas para os municípios e região onde
se inserem, de modo a compatibilizar as
soluções a serem propostas por esses
Planos com as leis, planos e projetos
previstos para a área de estudo.

Mais recentemente, em 15 de julho de
2020, foi publicado o Novo Marco Legal
do Saneamento, por meio da Lei nQ
14.026 a qual atualiza a Lei nQ
11.445/2007, visando aprimorar as
condições estruturais do saneamento
básico no País, com destaque para os
princípios fundamentais da prestação dos
serviços de saneamento.

A referida Política também estabelece
diretrizes nacionais para o saneamento

o

arcabouço

saneamento,
Execução:

Apoio Técnico:

peixevivo

Realização:

CBHSF

legal
ao

meio

relacionado

ao

ambiente,

aos

Apoio:
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recursos hídricos e ao meio urbano é

responsabilidade das Secretarias da

composto por 11 regulamentações na

Prefeitura Municipal.

esfera Federal, 20 em nível Estadual e
regional, além de 6 leis municipais
específicas: (i) Lei Orgânica Municipal; (ii)

Vale ressaltar que atualmente o SAAE
trabalha somente com os serviços de
abastecimento de água.

Institui o Plano Diretor Participativo (PDP)
de Boquira; (iii) Institui o novo Código

A prestadora é a responsável pela

Tributário e de Rendas do Município de

operação e manutenção de duas estações

Boquira - BA e dá outras providências; (iv)

de tratamento de água no município,

Altera a estrutura organizacional do

atendendo a sede e algumas

Município e institui Organograma do

comunidades rurais.

município de Boquira e dá outras

Já a prestação dos serviços de

providências; (v) Política Municipal de

abastecimento de água de Boquira, estão

Meio Ambiente de Boquira -BA - Altera a

sob responsabilidade de autarquia

Lei Municipal n°555/2011, que institui o

municipal, por meio do SAAE criado em

Código Municipal de Meio Ambiente; cria o

1997. Os serviços de esgotamento

Fundo Municipal de Meio Ambiente -

sanitário ficam a cargo da Prefeitura

FMMA e dá outras providências; e (vi) Cria

Municipal, não tendo sido feita a

o Conselho Municipal de Controle Social

concessão dos serviços para a EMBASA ou

para Saneamento Básico de Boquira.

o repasse de sua operação à autarquia

3.5.2.Aspectos institucionais, de gestão

municipal.

e de planejamento do saneamento
básico e de temas correlatos
No estado da Bahia, a gestão dos recursos
hídricos, do meio ambiente e dos serviços
de saneamento no âmbito do
planejamento, da prestação de serviços,
da fiscalização, da regulação e do controle
social é realizada por três secretarias:
Secretaria Estadual do Meio Ambiente
(SEMA), Secretaria de Desenvolvimento
Urbano (SEDUR) e Secretaria de
lnfraestrutura Hídrica e Saneamento
(SIHS).
A nível das bacias hidrográficas, as
principais instituições gestoras são o
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco (CBHSF) e a Agência Peixe Vivo.
Já a nível municipal, a gestão é
Ex.cução:

Apoio Técnico:

-r-"> , ' "

peixe vivo

Realização:
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Apoio:
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4. PROGNÓSTICO E ALTERNATIVAS PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE SANEAMENTO BÁSICO
Para um melhor detalhamento acerca das

identificadas no presente capítulo de

informações apresentadas, consultar o

Prognóstico.

Produto 3: Prognóstico, Programas,

No capítulo de Programas, Projetos e

Projetos e Ações.

Ações, serão propostas intervenções, as

O desenvolvimento do Prognóstico e

quais, ao longo do horizonte de

Alternativas para a Universalização do

planejamento, serão caracterizadas

saneamento básico no município de

como:

Boquira guiou-se pelos seguintes
aspectos:

(1)

• Imediatas ou Emergenciais: até 2

projeção e adoção de

anos - 2022 e 2023;

crescimento populacional; (ii) definição

• Curto Prazo: entre 3 e 4 anos -

dos cenários, considerando capacidades

2024 e 2025;

de atendimento atuais e previstas dos

• Médio Prazo: entre 5 e 8 anos -

serviços de saneamento ao longo do

2026 a 2029;

horizonte do Plano e a metas legais

• Longo Prazo: entre 9 e 20 anos -

estabelecidas; (iii) projeção e avaliação
das demandas nos cenários e

2030 a 2041.

(iv)

identificação das principais carências dos
serviços no período considerado (2022 a
2041).

4.1.

Projeção Populacional

A NBR 12.211 de 1992 - Estudos de
Concepção de Sistemas Públicos de

o processo de melhoria das condições do

Abastecimento de Água - indica que a

saneamento básico e de universalização

população residente, para sistemas

do seu acesso estrutura-se em diversas

públicos de abastecimento, deve ser

etapas. A primeira delas, objeto do

avaliada mediante extrapolação de

presente trabalho, volta-se para a

tendências de crescimento, definidas por

atividade de planejamento. O Plano

dados estatísticos suficientes para

Municipal de Saneamento Básico é um

construir uma série histórica.

instrumento que planeja as ações a serem
implementadas no município ao longo de
um horizonte de 20 anos, visando o
alcance dos objetivos, diretrizes e metas a
que se propõe. Nesse período, as
proposições são divididas de acordo com
a urgência da sua implantação, a partir

A população do município de Boquira teve
alteração de tendência, tendo aumentado
até o ano de 2000, reduzido na década
seguinte. Ainda, sua população teve
redução na participação no total do
estado com ligeiro aumento apenas na
década 2000.

das carências levantadas no Diagnóstico
e da projeção de demandas futuras por

Na década de 1970 a 1980, enquanto o

estes serviços de saneamento,

estado da Bahia crescia a uma taxa de
2,35% ao ano, o município crescia menos,

Execução:

Apoio Técnico:

)W>, - ' ' pel e vivo
__— -

Y

Reaflzção:

Apoio:

Çç;

41r
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a 1,69%. Nas duas décadas seguintes o

Levou-se em conta também o emprego e

estado e o município mantiveram taxas

sua evolução, considerada uma variável

decrescentes sendo que no último

importante para a projeção da população

decênio o município teve taxa negativa de

a ser considerada nas hipóteses relativas

crescimento. Em relação à situação

ao saldo migratório, ou seja, se o emprego

populacional, em Boquira a maior parte

cresce muito assume-se aumento na

está concentrada na área rural,

migração e vice-versa. O total de

correspondente a 66,58 %, e 33,42% na

empregos cresceu nos últimos anos em

área urbana.

setores indicativos de dinamismo da

Uma das razões da desaceleração do
crescimento demográfico é a redução na
fecundidade, uma vez que o componente
vegetativo é o principal responsável pelo
crescimento populacional. Entre 2000 e

economia urbana: comércio, serviços e
indústria. Entretanto, o mercado de
trabalho formal ainda é pequeno em
relação à população.

Com base nestas informações e na

2010 o saldo migratório para o município

metodologia de projeção demográfica,

de 1400 habitantes.

apresentada no Prognóstico (P3), foi

No período de 2000 a 2010, o incremento
devido ao componente vegetativo foi de
1.468 habitantes. A natalidade caiu muito
pouco, de 20,29 por mil pessoas para

projetada a população conforme
demonstrado na Tabela 4-2. A Tabela 4-1
mostra como as comunidades foram
agregadas nos cálculos de saneamento.

12,58 e a mortalidade geral diminuiu de
7,88 para 5,65 pessoas.
Tabela 4-1

-

Comunidades para os cálculos de saneamento de Boquira

Urbano

Sede
Santa Rita

Rural

Pageú

Rural

Tiros

Rural

Alto do Bonito

Rural

Brejo Grande

Rural

Descoberta

Rural

Olhos d'Água

Rural
Fonte: C OBRAPE (2021)

Execução:

Apoio Técnico:

yl:"Ilk

~ -4,

1-

peIXe vi VO

Realização:

Apoio:

Ç4
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Tabela 4-2 - População projetada para o município de Boquira

Ano

Sede

2010 6.843
2017 7.426
2018 7.511
2019 7.596
2020 7.682
2021 7.728
2022 7.774
2023 7.820
2024 7.866
2025 7.912
2026 7.958
2027 8.005
2028 8.051
2029 8.098
2030 8.145
2031 8.216
2032 8.288
2033 8.360
2034 8.432
2035 8.505
2036 8.577
2037 8.650
2038 8.724
2039 8.797
2040 8.871
2041 8.940

4.2.

cln Rric
Grande Descoberta Olhos

Pageú Tiros

Ma

Bonito

rurais

395

57

52

13.116

60

55

13.016

22.035
22.770

507

313

526

209

507

400

550

212

520

507

412

553

212

538

60

56

13.001

22.877

61

56

12.987

22.985

507

425

557

213

557

507

438

560

213

575

61

57

12.972

23.093

507

445

562

213

585

62

57

12.964

23.151

12.956

23.209
23.267

507

451

564

214

595

62

57

507

458

566

214

604

62

58

12.948

507

465

568

214

614

62

58

12.940

23.325

624

63

58

12.933

23.383

507

472

570

214

507

479

572

214

634

63

59

12.925

23.441

507

486

574

215

644

63

59

12.917

23.500

654

63

59

12.909

23.559

507

493

576

215

507

499

578

215

664

64

59

12.901

23.617

507

506

579

215

674

64

60

12.893

23.676

507

517

582

216

689

64

60

12.880

23.766

507

528

585

216

705

65

61

12.868

23.857

507

538

588

216

720

65

61

12.856

23.948

507

549

591

217

736

65

62

12.843

24.039

507

560

594

217

751

66

62

12.831

24.130

507

571

597

217

767

66

63

12.818

24.222

507

581

600

218

783

66

63

12.806

24.314

507

592

603

218

798

67

63

12.793

24.407

507

603

606

218

814

67

64

12.781

24.500

507

614

609

219

830

68

64

12.768

24.593

507

624

612

845
219
68
Fonte: COBRAPE (2021)

65

12.756

24.679

embasaram cada um dos cenários, foram

Definição dos Cenários

Os cenários de tendência em um processo
de planejamento de longo prazo visam
uma descrição de um futuro

-

estagnado,

moderado e satisfatório -, a partir de
hipóteses ou possíveis perspectivas de
eventos. Assim,

os cenários a serem

considerados

têm

propor/avaliar

por

futuros

objetivo
distintos,

embasados no conhecimento da situação
atual do município e as metas previstas.

selecionadas

variáveis

intimamente

relacionadas aos preceitos do PLANSAB,
conforme demonstrado em detalhes no
Prognóstico (P3), as quais têm um claro
objetivo de possibilitar uma visualização
clara da situação atual e ao longo do
horizonte de planejamento, podendo-se
mensurar

os

atendimento

distintos
pelos

graus

serviços

realidade do município Boquira.
o

arranjo

Execução:

das

hipóteses

que

Apoio Técnico:

peiXe VIVO

de

saneamento. As metas foram adaptadas à

Tendo em vista as premissas adotadas
para

de

Realização:

Apoio:
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Tabela 4-3 - índices considerados para elaboração das hipóteses dos cenários

indice 14k % de domicílios urbanos e rurais abastecidos por rede de distribuição
ou por poço ou nascente com canalização interna
Índice 2A1 % de domicílios urbanos abastecidos por rede de distribuição ou por
poço ou nascente com canalização interna
Abastecimento Indice 3AA: de domicílios rurais abastecidos por rede de distribuição ou por
d e agua
poço ou nascente com canalização interna
Índice 5AA % de economias ativas atingidas por intermitências no abastecimento
de água
Índice 6AA % de perdas na rede de distribuição de água
Índice IEG: % de domicílios urbanos e rurais servidos por rede coletora ou fossa
séptica para os excretas ou esgotos sanitários
Índice 2EG: % de domicílios rurais servidos por rede coletora ou fossa séptica
para os excretas ou esgotos sanitários
Esgotamento Índice 3EG: % de domicílios rurais servidos por rede coletora ou fossa séptica
sanitário
para os excretas ou esgotos sanitários
Índice 4EG: % de tratamento de esgoto coletado
Índice 5EG: % de domicílios urbanos e rurais com renda até três salários-mínimos
mensais que possuem unidades hidrossanitárias
Índice IRS: % de domicílios urbanos atendidos por coleta direta de resíduos
sólidos
Resíduos
esi
Índice 2RS: % de domicílios rurais atendidos por coleta direta e indireta de
resíduos sólidos
Índice IDR: Impermeabilização do solo
D
Drenagem
Índice 2DR: lnfraestrutura de macro e microdrenagem

/o

1

Fonte: COBRAPE (2021)
Tabela 4-4 - Metas por índices para abastecimento de água

Váriável

e

1=

% de domicílios
urbanos
abastecidos por
rede de distribuição
ou por poço ou
nascente com
canalização interna
% de domicílios
rurais abastecidos
por rede de
distribuição ou por
poço ou nascente
com canalização
interna

1

e

% de economias
ativas atingidas por
intermitências no
abastecimento de
água
% de perdas na
rede de distribuição
de água

Execução:

e

'

f'id Estaiadd

Mantém-se o índice
atual de 97,1%

Mantém-se o índice
atual de 57,1%

Mantém-se o índice
atual de 64,2%

Mantém-se o índice da
Região Nordeste de
45,7% (SNIS, 2019)
Apoio Técnico:

poxevio

rado
Aumenta-se em 0,1%
ao ano o índice de
atendimento,
alcançando 97,3%
em 2023,98,3% em
2033 e 99,1% em
2041
Aumenta-se em
1, 85% ao ano o
índice de
atendimento,
alcançando 60.8%
em 2023, 79,3,%
1
em 2033 e 94,1%
em 2041
Diminui-se 1% ao ano
o índice de
intermitência,
alcançando 62,2%
em 2023, 52,2% em
2033 e 44,2% em
2041
Reduz-se 0,9% ao
ano, atingindo o
percentual de 43,9%
Realização:

CBHSF

rio

Atinge-se o percentual de
99,4% até 2033 e 100%
até 2036

Atinge-se o percentual de
61,4% para o ano de
2023, 72.3% em 2028,
94% em 2038, e 100%
até 2041

Atinge-se o percentual de
61% em 2023, 45% em
2033 e 32,2 1A em 2041

Atinge-se o percentual de
43,1% em 2023, 30,1%
Apoio:

UME
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Cenário Estagnado

Variável

Cenário Moderado

em 2023, 34,9% em
2033 e 27,7% em
2041
Fonte: COBRAPE (2021)

Cenário Satisfatório
em 2033 e 19,7% em
2041

Tabela 4-5 - Metas por índices para esgotamento sanitário

% de domicílios
urbanos servidos
por rede coletora
ou fossa séptica
para os excretas ou
esgotos sanitários
% de domicílios
rurais servidos por
rede coletora ou
fossa séptica para
os excretas OU
esgotos sanitários

% de tratamento de
esgoto coletado

Cenao
n Estagnado

Cenário Moderado

O município continua
com 95% da população
urbana sem coleta e
tratamento de esgoto

Aumenta-se o índice de
atendimento,
alcançando 8,1% em
2023 e 89% em 2033

-

Supõe-se atendimento
da meta de 73,4% do
PSBR referente às
Mantém as localidades
comunidades rurais
rurais sem prestação
atendidas de maneira
adequada
adequada até o ano de
2038
Ampliação do sistema
de tratamento de
Mantém-se índice de 5%
esgoto considerando
da população urbana
atendimento de 50%
com coleta de esgoto
da população prevista
até 2041
Fonte: COBRAPE (2021)

Tabela 4-6
Variávr

Coleta de resíduos
sólidos rurais

Variável

Cenário Moderado
A coleta é ampliada
para metade do
crescimento
populacional

A coleta não é ampliada,
A coleta é ampliada
e com o crescimento
para atender 45,33%
populacional o índice de
da população rural
cobertura atual decresce (2/3 da meta do PSBR)
Fonte: COBRAPE (2021)
-

Atinge-se o percentual
de 90% até 2033 e
100% até 2041

Atinge-se o percentual
de 27,5% estabelecido
pelo PSBR para o ano
de 2028 e 73,4% em
2038, e 100% até
2041.
Ampliação do sistema
de tratamento de esgoto
considerando
atendimento de 100%
da população prevista
até 2041

Metas por índíces para resíduos sófidos

A coleta não é ampliada,
e com o crescimento
populacional o índice de
cobertura atual decresce

Tabela 4-7

--

-

rio Estagnado

Coleta de resíduos
sólidos urbanos

IP
Cenario Satisfatono

Cenário Satisfatório
A coleta é ampliada de
modo proporcional ao
crescimento
populacional para
manter o índice atual
A coleta é ampliada
para atender 68% da
população rural (100%
da meta do PSBR)

Metas por índices para drenagem urbana

Cenário Estagnado

Cenário Moderá

Cenário Satisfatório

j&

Impermeabilização
do solo

Execução:

Nenhuma medida é
tomada para aumentar
a permeabilidade do
solo

Apoio Técnico:

Diretrizes de uso e
ocupação do solo e
áreas verdes são
parcialmente aplicadas
e resultam em uma
redução de 15% do

Realização:

Diretrizes de uso e
ocupação do solo são
aplicadas e resultam em
uma redução de 30% do
crescimento da área
impermeável

Apoio:

Àr

ÇBHSF

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJE3NJJEMDM0NZFBNJIZQZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Julho de 2022
69 - Ano XIV - Nº 2549

Boquira

Variável

Cenário Estagnado

Cenário Moderado

Cenário Satisfatório

crescimento da área
impermeáve l

lnfraestrutura de
macro e
microdrenagem

A infraestrutura atual
permanece como está

O índice de vias não
expostas à
alagamentos e
inundações alcança a
meta apenas em
2041.

O índice de vias não
expostas à alagamentos
e inundações alcança a
meta em 2033.

Fonte: C OBRAPE (2021)

Diante do exposto e tendo como balizador

quantitativas de não intermitência do

a universalização dos serviços de

abastecimento, de redução de perdas e

saneamento e demais princípios previstos

de melhoria dos processos de tratamento,

pela Política Nacional de Saneamento

sob pena de nulidade.

Básico, adotou-se o cenário "Satisfatório"

4.3.

Avaliação das Demandas

para o PMSB de Boquira pautando-se na
conjugação de variáveis tangíveis a nível

As

municipal e de interesse para as quatro

considerando as metas dos três cenários

demandas

foram

calculadas

componentes do saneamento básico. A

e apresentadas no P3, Prognóstico do

partir de então, foram calculadas as

PMSB. O cenário Satisfatório foi escolhido

demandas pelos serviços e na sequência

como cenário provável, pois é o que está

propostos os Programas e Ações, a fim de

adequado às metas legais impostas, em

sanar as deficiências relacionadas ao

consonância com o PLANSAB. Sendo

saneamento básico identificadas no

assim, serão apresentados os cálculos

município e atender à legislação vigente.

das demandas por eixo, todos prevendo o
cenário Satisfatório.

Adicionalmente, de forma a escolha do
cenário supracitado também levou em

4.3.1. Abastecimento de água

conta que o atendimento ao estabelecido

As demandas de água foram calculadas

no novo marco legal do saneamento (Lei

dividindo o município em seis sistemas: (i)

Federal n° 14.026/2020), o qual

Sede municipal (urbano); (ii) Comunidade

estabelece que os contratos de

Alto do Bonito e Brejo Grande; (iii)

concessão, tanto vigentes (neste caso a

comunidade Descoberta; (iv) Comunidade

revisão deve ser realizada para atender à

Olhos d'Água; (v) comunidade Santa Rita

legislação) quanto a serem firmados,

(vi) comunidade Pageu; (vii) comunidade

devem constar, até 31 de março de 2022

Tiros e (viii) Áreas rurais (rural).

a inclusão de metas de universalização
que garantam o abastecimento de água
de 99% da população e os serviços de
coleta e tratamento de esgotamento
sanitário a 90% da população até 31 de
dezembro de 2033, assim como metas
Execução:

Apoio Técnico:

Y'> " , "
peixe Vivo
~

O consumo médio per capita de água
representa a quantidade média de água,
em litros, consumida por cada habitante
em um dia. Para Boquira, o valor per
capita médio de água, segundo o SNIS
(2019), é de 119,6 L/hab.dia,
Realização:

Apoio:

c7
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Os índices de atendimento, urbano, rural e

no Distrito de Airi. Ao total, os

total, bem como as perdas, foram

reservatórios somam um volume de

consideradas conforme o cenário

2.253,0 m 3, conforme Tabela 4-9.

Satisfatório, Tabela 4-8.

Tabela 4-9- Número e capacidade dos

Tabela 4-8 - índices de atendimento e perdas,
conforme cenário Satisfatório

reseriatórlos de água tratada em operação

ETA Sede

560.000

2

EEAT Brejo
Grande

440.000

2

Reservatóri
os do
Barreiro

100.000

3

Atual

97,1%

59,3%

62,6%

44,4%

2022

97,3%

61,4%

61,0%

43,1%

2023

97,5%

63,6%

59,4%

41,8%

2024

97,7%

65,8%

57,8%

40,5%

2025

97,9%

68,0%

56,2%

39,2%

2026
2027

98,1%

70,1%

54,6%

37,9%

98,2%

72,3%

53,0%

36,6%

2028

98,4%

74,5%

51,4%

35,3%

2029

98,6%

76,6%

49,8%

34,0%

2030

98,8%

78,8%

48,2%

32,7%

2031

99,0%

81,0%

46,6%

31,4%

75,0 L/s, com vazão de operação variando

2032

99,2%

83,1%

45,0%

30,1%

entre 60,0 L/s e 65,0 L/s. Já a ETA

2033

99,4%

85,3%

43,4%

28,8%

Carqueja possui capacidade de 4,0 L/s.

2034

99,6%

87,5%

41,8%

27,5%

2035

99,8%

89,7%

40,2%

26,2%

A Tabela 4-10 a Tabela 4-17 a seguir,

2036

100,0%

91,8%

38,6%

24,9%

mostram os resultados das demandas

2037

100,0%

94,0%

37,0%

23,6%

para os sete sistemas e a demanda rural,

2038 100,0%

96,2%

35,4%

22,3%

100,0%

98,3%

33,8%

21,0%

100,0%

100,0%

2039
2040

19,7%

32,2%
97,1%
44,4%
59,3%
62,6%
*Dad o estimado de acordo com dados do Censo
2010. Considerou-se o percentual de domicílios
que não são atendidos por prestador, por rede ou
carro-pipa, em relação ao total de domicílios rurais
de 2010.
Fonte: COBRAPE (2021)

2041

Os índices destacados nos anos de 2023,

1.100.000 m3

Total

Fonte: SME (2021)

Como já apresentado, no item 3.1.2. a ETA
Boquira possui capacidade nominal de

considerando os índices de atendimento,
projeção populacional, consumo

e menor consumo, demanda máxima de
água, perdas, capacidade de produção,
capacidade instalada, volume de
reservação disponível e necessário,
conforme detalhado no Prognóstico (P3).

2028, 2033 e 2038 são as mesmas
metas estabelecidas pelo PLANSAB e
PSBR - Programa Saneamento Brasil
Rural.
Segundo informações levantadas na
etapa de Diagnóstico (P2), em Boquira
existem 7 reservatórios, 2 estão
localizados na sede, na área da ETA, uma
unidade de reservação encontram-se no
Distrito de Nazaré do Pico e outra unidade
Execução:

Apoio Técnico:

Realização:

Apoio:

ç4
__

IXe VIVO

per

capita, coeficientes do dia e hora de maior

CBHSF
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4.3.2. Esgotamento sanitário
As projeções de demandas de esgotamento sanitário foram realizadas ao longo do período
(2022 a 2041) para a sede e as localidades municipais. Para a Sede municipal foi utilizado
o per capita de 119,6 L/hab.dia, para as demais localidades e áreas dispersas foi
considerado o per capita de 110,0 L/hab.dia, assim como para o sistema interligado Alto do
Bonito e Brejo Grande. É possível visualizar as projeções nas tabelas seguintes.
Tabela 4-18 - Demanda SES - Sede

Curto

-

.

Meduo

Longo

2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041

7.820
7.866
7.912
7.958
8.005
8.051
8.098
8.145
8.216
8.288
8.360
8.432
8.505
8.577
8.650
8.724
8.797
8.871
8.940

11,07
3,5
17,90
5,6
7,8
24,81
10,0
31,79
38,86
12,2
46,01
14,5
53,24
16,7
19,0
60,55
68,14
21,4
23,9
75,86
83,71
26,3
85,60
26,9
27,5
87,52
89,46
28,1
91,43
28,8
93,42
29,4
95,43
30,0
97,47
30,7
99,46
31,3
Fonte: COBRAPE (2021)

0.35
0,56
0,78
1,00
1,22
1,45
1,67
1,90
2,14
2,39
2,63
2,69
2,75
2,81
2,88
2,94
3,00
3,07
3,13

11,42
18,46
25,59
32,79
40,08
47,46
54,91
62,45
70,28
78,25
86,34
88,30
90,27
92,28
94,31
96,36
98,43
100,53
102,59

11,42
18,46
25,59
32,79
40,08
47,46
54,91
62,45
70,28
78,25
86,34
88,30
90,27
92,28
94,31
96,36
98,43
100,53
102,59

Tabela 4-19 - Demanda SES - Sistema Alto do Bonito e Brejo Grande

Curto

MuiO

Longo

2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Execução:

828
839
849
859
869
879
889
905
921
937
952

0,0029
0,0029
0,0029
0,0030
0,0030
0,0030
0,0031
0,0031
0,0032
0,0032
0,0033
Apoio Técnico:

0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,011
0,011
0,011
0,011
0,011

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
Realização:

ptxevwo CBHSF

9.004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004

0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004

Apoio:

&áa
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2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041

968
984
1.000
1.016
1.032
1.049
1.064

0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005

0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

0,012
0,0034
0,012
0,0034
0,012
0,0035
0,012
0,0035
0,012
0,0036
0,012
0,0036
0,013
0,0037
Fonte: COBRAPE (2021)

Tabela 4-20 - Demanda SES - Áreas Dispersas

Curto

-

Médio

Longo

2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041

0,62
1,23
14.631
1,85
14.633
2,46
14.635
3,08
14.637
3,69
14.639
4,31
14.641
4,92
14.643
5,54
14.646
6,16
14.649
6,77
14.652
7,39
14.655
8,01
14.659
8,62
14.662
9,24
14.665
14.668
9,86
10,09
14.671
10,31
14.674
14.677
10,54
Fonte: COBRAPIE (2021)

4.3.3.Limpeza Urbana e Manejo de

- --

0.62
1,23
1,85
2,46
3,08
3,69
4,31
4,92
5,54
6,16
6,77
7,39
8,01
8,62
9,24
9,86
10,09
10,31
10,54

proposição de ações para o sistema de
coleta e tratamento desses tipos de

Resíduos sólidos

Para a determinação das demandas por
serviços de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos, foram adotados, para

resíduos ao longo do horizonte de
planejamento adotado no PMSB.
As projeções dos quantitativos totais de

cada tipo de resíduo (RSU, RCC, RSS e RV),

RSU (Resíduos Sólidos Domiciliares - RSD

a relação entre os valores

+ resíduos de limpeza pública - RPU)

correspondentes à produção per capita

estão apresentadas para Sede (Tabela

dos mesmos e a população projetada no

4-21) e demais áreas rurais dispersas

cenário provável. Tais valores servirão de

(Tabela 4-22).

base para a determinação das metas e

Execução:

Apoio Técnico:

Realização:

çdÇç;

peieo

ÇE

Apoio:

3. LP

jF
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Tabela 4-21

Imediato
Curto

Médio

Longo

4.252

0,547

7.774

7.774

100,00%

2023

4.277

0,547

7.820

7.820

100,00%

2024

4.303

0,547

7.866

7.866

100,00%

2025

4.328

0,547

7 . 912

7.912

100,00%

2026

4.353

0,547

7.958

7.958

100,00%

2027

4.379

0,547

8.005

8.005

100 00%

2028

4.404

0,547

8.051

8.051

100,00%
100,00%

2029

4.430

0,547

8.098

8.098

4.455

0,547

8.145

8.145

100,00%

2031

4.494

0,547

8.216

8.216

100,00%

2032

4.533

0,547

8.288

8.288

100,00%

2033

4.573

0,547

8.360

8.360

100,00%

2034

4.612

0,547

8.432

8.432

100,00%

2035

4.652

0,547

8.505

8.505

100,00%

2036

4.692

0,547

8.577

8.577

100,00%

2037

4.732

0,547

8.650

8.650

100,00%

2038

4.772

0,547

8.724

8.724

100,00%

2039

4.812

0,547

8.797

8.797

100,00%

2040

4.853

0,547

8.871

8.871

100,00%

2041

4.890

0,547
8.940
Fonte: COBRAPE (2021).

8.940

100,00%

Ano

Imediat
o

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041

Longo

,

2030

Prazos

Médio

Projeção da geração per capita de RSLJ da Sede

2022

Tabela 4-22

Curto

-

Execução:

-

Projeção da geração per capita de RS(J nas áreas rurais dispersas

RDO e

Per capita

1.205
1.277
1.349
1.421
1.493
1.566
1.638
1.711
1.784
1.857
1.931
2.005
2.079
2.154
2.228
2.303
2.378
2.381
2.384
2.387

Pop Rural Atendida

Pop Rural

Pop Atendida

15.435
15.447
15.459
15.471
15.483
15.495
15.507
15.520
15.532
15.550
15.569
15.588
15.607
15.626
15.645
15.664
15.683
15.702
15.722
15.739

35,00%
37,06 0,1,
39,13%
41,19%
43,25%
45,31%
47,38%
49,44%
51,50%
53,56%
55,63%
57,69%
59,75%
61,81%
63,88%
65,94%
68,00%
68,00%
68,00%
68,00%

0,22
5.402
0,223
5.725
0,223
6.048
0,223
6.372
0,223
6.696
0,223
7.021
7.347
0,223
0,223
7.672
0,223
7.999
8.329
0,223
0,223
8.660
0,223
8.992
0,223
9.325
0,223
9.659
0,223
9.993
0,223
10.328
0,223
10.664
0,223
10.678
0,223
10.691
0,223
10.703
Fonte: cOBRAPE (2021).

Apoio Técnico:

w~

>.-

peixe VIVO

Realizaç ã o:

Apoio:

0~

CBHSF
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4.3.4.Drenagem urbana e Manejo das

Um

dos

impermeabilizada na sede urbana, e,
desconsiderando outras superfícies, como

Águas Pluviais
fatores

principais

de

potencialização da vulnerabilidade a
inundações é a impermeabilização do
solo, geralmente em estado avançado e,
por vezes, sem planejamento, pelo
aumento das áreas urbanizadas e,
consequentemente, impermeabilizadas.
Ademais, tem-se o uso inadequado do
solo, provocando a redução da
capacidade de armazenamento natural
das descargas fluviais e estas, por sua
vez, demandarão outros locais para
escoamento. Portanto, com o crescimento

ruas e prédios públicos, a área
impermeável estimada em 2022 seria de
236.108,4 m 2 (produto da cobertura
residencial média

-

115,4

número de residências do ano

-

-

m 2 pelo
2.046), e

em 2041 esse número aumentaria para
271.536,2 m 2 , o que representa um
crescimento de 15%. Esse avanço
certamente implicará na expansão
horizontal da área urbana, visto que não
são encontrados prédios no município que
possam comportar o aumento
populacional de modo mais verticalizado.

da cidade, é substancial o aumento da

Também foi utilizado como indicador o

taxa de impermeabilização e a área de

percentual de vias com infraestrutura de

cobertura com condutos que geram

drenagem, que atualmente encontra-se

problemas ambientais integrados, tanto

em 0% no município. Outro indicador

pelo aumento da quantidade de água que

passível de estimativa é o número de vias

precisa ser escoada, quanto pela piora de

não afetadas por eventos de alagamento

sua qualidade ao carrear sedimentos.

e enchentes, podendo ser medido pela

Na

sede

urbana,

a

densidade

populacional era de 15,66 habitantes por
hectare em 2020, e a área de 490,63 ha
dos setores censitários de 2010. Se a

extensão de vias afetadas frente ao total
de vias na sede, que é o local com maior
adensamento populacional e maior área
urbanizada.

mesma área urbana for mantida até

Assim, a Tabela 4-23 demonstra a

2041, a densidade populacional

evolução da impermeabilização do solo e

aumentará para 18,22 habitantes por

da infraestrutura de macro e

hectare, o que representa um acréscimo

microdrenagem ao longo do tempo para o

de 16,35% à condição atual.

cenário satisfatório.

Assim, a partir do quantitativo de
residências, como indicador da área

Execução:

Apoio Técnico:

pevivo

Realizaçã o:

Apoio:

Ç~~
CBHSF

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJE3NJJEMDM0NZFBNJIZQZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Julho de 2022
83 - Ano XIV - Nº 2549

Boquira

62

Tabela 4 23 índices de drenagem para o cenário satisfatório
-

Curto
-

Méd io

1

f%fl(Çf..

2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041

-

4,84%
4,85%
4,87%
4,89%
4,92%
4,94%
4,95%
4,99%
5,02%
5,05%
5,08%
5,11%
5,14%
5,17%
5,21%
5,24%
5,27%
5,30%

237.222,00
238.188,00
239.154,00
240.120,00
241.166,50
242.132,50
243.098,50
244.628,00
246.157,50
247.687,00
249.216,50
250.746,00
252.275,50
253.805,00
255.415,00
256.944,50
258.554,50
260.003,50

8,42%
12,63%
16,84%
21,05%
25,26%
29,47%
33,68%
37,89%
42,11%
46,32%
50,53%
54,74%
58,95%
63,16%
67,37%
71,58%
75,79%
80,00%

98,04%
98,25%
98,47%
98,69%
98,91%
99,13%
99,35%
99,56%
99,78%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Fonte: COBRAPE (2021)
4.4.

Identificação de Carências

• Ausência de tratamento e

Com base nas etapas de Diagnóstico e
Prognóstico, foram levantadas quais são

monitoramento da qualidade da
água;

as principais carências do município, em

• Captações não outorgadas;

cada um dos quatro eixos de saneamento.

• Inexistência do cadastro da rede

Os programas, propostos como mostra o
item 5, tiveram como objetivo suprir estas
carências, que podem estar relacionadas

de abastecimento;
• Resistência ao pagamento de
tarifas pela população;
• Ligações clandestinas;

com um ou mais programas.

• Problemas na infraestrutura;

4.4.1. Abastecimento de água

• Intermitência no abastecimento;
As principais carência elencadas, relativas

• Abastecimento com água salobra.

ao abastecimento de água em Boquira
4.4.2. Esgotamento sanitário

são:
• Ausência de controles gerenciais e
operacionais dos sistemas
abastecimento de água;

As principais carências relativas ao serviço
de esgotamento sanitário são:.
• Ausência de informações técnicas
por parte do responsável pela

Execução:

Apoio Técnico:

~

IM >Á ' ,,: 1 A

t;ir;r:;J

peixe vi VO

Realização:

Apoio:

~~

Ç

CBHSF
Ç,
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gestão e manutenção do serviço

4.4.3.Limpeza Urbana e Manejo de
Resíduos sólidos

de esgotamento sanitário;
• Inexistência do cadastro de rede;

As principais carências identificadas para

• Ausência

os serviços de limpeza urbana e manejo

de

Estação

de

Tratamento de Esgoto ([TE)
• Ausência

de resíduos sólidos estão destacadas a

instrumentos

de

seguir.

normativos para regulação do
serviço de esgotamento sanitário
• Redes coletoras de esgoto

• Acúmulo de RSD nas vias;

insuficientes ou ausentes nas

• Destinação de resíduos não

localidades com maior

classificados como comuns à

adensamento populacional;

coleta convencional de RSD;

• Ausência de cobrança pelos

• Ausência de coleta de RSD em
comunidades rurais;

serviços de esgotamento
sanitário;

• Inexistência de coleta seletiva;

• Ausência de levantamento preciso

•

Inexistência de iniciativas isoladas

do número de fossas

de reaproveitamento de materiais

rudimentares e fossas sépticas

recicláveis como cooperativas e

presentes no município;

associação de catadores;

• Soluções

inadequadas

para

• Inexistência de reaproveitamento

tratamento do esgoto da

dos resíduos provenientes da

população rural, residente em
áreas dispersas;
• Ausência

capina e poda;
• Disposição final inadequada de

de fiscalização e

manutenção

das

individuais

de

soluções

resíduos;
• Plano de encerramento e

esgotamento

sanitário;

recuperação da área degradada;
• Inexistência de iniciativa para a

• Contaminação de córregos e do
Riacho Santa Rosa;

reciclagem dos RCC;
• Inexistência de Ponto de Entrega

• Ausência de corpo técnico
específico responsável pela

Voluntária (PEV) ou Ecoponto;
• Ausência de informações e de

gestão e manutenção do serviço
de esgotamento sanitário;
• Ausência

banheiros

de

sanitários

em

gestão adequada dos RSS;
• Armazenamento dos RSS nos

e

algumas

postos de saúde;
• Inexistência de controle do

localidades;
• Inadimplência

gerenciamento dos resíduos que
com

o

possuem logística reversa

preenchimento dos dados no
Sistema Nacional de Informações

obrigatória;
• Ausência de taxa de cobrança.

sobre Saneamento (SNIS).
Execução:

Apoio Técnico:

PDÇVWO

Realização:

4

~~

CBHSF

Apoio:

araa
aro
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4.4.4.Drenagem urbana e Manejo das
Águas Pluviais

aperfeiçoamento da gestão e educação
ambiental, as metas são traçadas com

As principais carências do sistema de
drenagem urbana do município de

base em prazos para conclusão de
determinadas ações, sendo denominadas
como metas institucionais. Já para as

Boquira são elencadas a seguir.

medidas que visam ao monitoramento e à
Ausência do Plano Diretor de

melhoria continuada da infraestrutura

Drenagem Urbana (PDDU);

física dos sistemas (estruturais), as metas

Ausência do cadastro técnico do

são graduais e progressivas baseadas em

sistema atual;

indicadores e prazos, sendo denominadas

Ausência de avaliação de dados

como metas físicas.

de estações pluviométricas;
mecanismos para administrar a
infraestrutura

metas

As

Gestão das águas: falta de
relacionada

à

gestão das águas pluviais
urbanas, além dos seus rios e
córregos.

institucionais

foram

estabelecidas por meio da fixação de
prazos para efetivação de ações que têm
por objetivo fornecer suporte para a
melhoria da gestão do planejamento,
prestação, regulação e fiscalização dos
serviços de saneamento, bem como o

Insuficiência dos dispositivos de

efetivo controle social.

drenagem;
Na Tabela 4-24 constam as principais

Lei de uso e ocupação do solo;

metas

Pontos críticos de inundação;
Orçamento para obras no setor de
drenagem;
Ausência

de

plano

de

manutenção;

institucionais,

descritas

anteriormente. No item 6.1 são
apresentados os Programas e as Ações
propostos para o alcance das metas
institucionais

Ausência de Sistema de previsão e
alerta de eventos chuvosos ou
Defesa Civil;
• Lançamento irregular de esgoto
na rede de drenagem.
45.

Metas e Indicadores

Para nortear o processo de planejamento
dos programas e ações em saneamento
de Boquira, foram aqui estabelecidas
metas emergenciais e de curto, médio e
longo prazo, a serem alcançadas ao longo
dos 20 anos do Plano. Para as medidas
estruturantes, com foco no
Execução:

Apoio Técnico:

Realização:

Apoio:

'CI A

peixe vivo

CBHSF

I5áa
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Tabela 4-24 - Metas Institucionais para o PMSB de Boqu/ra
Pla n ej amento
Legitimar o PMSB
Editar e revisar periodicamente o PMSB
Compatibilizar o PPA e o PMSB
Estabelecer, atualizar e divulgar o
sistema de informações sobre os
serviços de saneamento no município

P razo1paraIIi n i cio
Até primeiro semestre de 2022
Longo prazo (2031)
Curto prazo (2024)

wioaicicí aceIú11iT1iil;U
-

A cada dez anos
A cada quatro anos
Anual

Curto prazo (2023)

73T0'

Prazoiparaifi nício

Utilizar indicadores para avaliação do
Plano e do cumprimento das metas
Auxiliar na revisão do PMSB
Designar o órgão ou entidade
pela
regulação
e
responsável
fiscalização

Imediato (2022)

Anual

Longo prazo (2031)
Imediato (2022)

A cada dez anos

Regullação

Prazoiparaiinício

Periodicidade mínima

Imediato (2022)

Anual

Imediato (2023)

Anual

Revisar padrões e normas para a
devida cobertura e qualidade, em
metas
com
as
conformidade
estabelecidas no PMSB
tarifas
que
Revisar/estabelecer
sustentabilidade
assegurem
a
financeira e investimentos necess ários,
sem que haja abuso econômico
Control e Soci al
Reformular o CONSELHO MUNICIPAL de
Controle Social para Saneamento
Básico e realizar reuniões periódicas
Disponibilizar para a população as
sistema
de
informações
do
informações sobre os serviços de
saneamento
Disponibilizar canais de atendimento e
instrução aos usuários

-

Periodicidade mínima

!11ftr.
Imediato (2022)

A cada dois meses

Imediato (2023)

Anual

Imediato (a partir de 2022, de
acordo com a prestação dos
serviços em cada eixo do
saneamento)

Continuo

-

Fonte: COBRAPE (2021)
Na Tabela 4-25 e Tabela 4-26 estão

Os indicadores selecionados no presente

indicadores

documento foram considerados mais

apresentados

os

para

mensurar

selecionados pelo PLANSAB e as

representativos

respectivas metas para a região Nordeste,

universalização

bem como para o PSBR. Como alguns dos

"ampliação progressiva do acesso de

-

a

entendida como a

indicadores do PLANSAB não se aplicam

todos os domicílios ocupados ao

aos municípios, pois tratam de análises

saneamento básico"

regionais (ex.: número de municípios com

estabelecido na Lei n ° 14.026/2020,

presença de lixão/vazadouro de resíduos

observando os princípios fundamentais de

/

-,

conforme

total de municípios), estes não

prestação dos serviços de forma

são apresentados no presente

adequada à saúde pública, à proteção do

documento. Verifica-se, ainda, que não há

meio ambiente e à sustenta bilidade

indicador para a drenagem urbana.

econômica.

sólidos

Execução:

Apoio Técnico:

y1~~

Realização:

Apoio:

'. "

pI(e\FIVO
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Tabela 4 25
-

Ai

A2
A3

A5
A6
Ei
E2

E4
[5

Ri
R2

-

Indicadores do PLANSAB aplicáveis para a escala municipal e os dados e metas para a região
Nordeste

% de domicílios urbanos e rurais abastecidos por rede de
distribuição ou por poço ou nascente com canalização
interna
% de domicílios urbanos abastecidos por rede de
distribuição ou por poço ou nascente com canalização
interna
% de domicílios rurais abastecidos por rede de distribuição
ou por poço ou nascente com canalização interna
% de economias ativas atingidas por paralisações e
interrupções sistemáticas no abastecimento de água no
mês
% de perdas na distribuição de água
% de domicílios urbanos e rurais servidos por rede coletora
ou fossa séptica para os excretas ou esgotos sanitários
% de domicílios urbanos servidos por rede coletora ou
fossa séptica para os excretas ou esgotos sanitários
% de domicílios rurais servidos por rede coletora ou fossa
séptica para os excretas ou esgotos sanitários
% de tratamento de esgoto coletado
% de domicílios urbanos e rurais com renda até três
salários mínimos mensais que possuem unidades
hidrossanitárias
% de domicílios urbanos atendidos por coleta direta de
resíduos sólidos
% de domicílios rurais atendidos por coleta direta e
indireta de resíduos sólidos
Fonte: PLANSAB (2019)

91,36

98,5

100

97,1

96,9

100

57,1

65,4

80

64,2

59,5

38,54

37,44

41,0

33,0

-

65,8

85,0

-

73,8

89,0

-

36,7

61 0

-

80,1

93,0

-

100

80,1

Apoio Técnico:

Y,7> ,
P!) YYO

100

40,4

60

Realização:

Apoio:

0~

3 2!

CBHSF

93,0

97,0

1

Execução:

,
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Tabela 4-26 - Indicadores do PSBR aplicáveis para a escala municipal e os dados e metas para a região
Nordeste

AA

IHS
ES
MRS
MAP
1
MAP
2

Domicílios rurais abastecidos por rede de distribuição
de água, com canalização interna no domicílio ou na
propriedade, ou por poço ou nascente, com
canalização interna (2) (3)

57,1

68,0

76,0

94,0

Domicílios rurais com instalações hidrossanitárias (2)

-

72,0

75,0

78,0

-

32,0

49,0

66,0

-

56,0

58,0

68,0

10,0

11,0

14,0

5,0

10,0

30,0

Domicílios rurais atendidos por rede coletora ou fossa
séptica para excretas ou esgotos sanitários (2)
Domicílios rurais atendidos por coleta direta ou
indireta de resíduos sólidos (2) (4)
Domicílios rurais localizados em vias com pavimento,
meio fio e bocas de lobo (5)
Domicílios rurais com dispositivos de controle do
escoamento superficial excedente (6)

-

-

(1) Os valores numéricos referem-se aos domiclios particulares permanentes, estimados por meio da projeção populacional.
(2) Valores de M, IHS, ES e MRS em 2018, ajustados a partir dos dados do censo Demográfico de 2010 e dos dados do SNIS
de 2016 e de 2017. (3) O número de amostras de água em desconformidade com os padrões da Portaria no 2914/2011 não
está disponível para a maior parte dos setores rurais, o que limita, na prática, a utilização deste indicador. (4) Assume-se que
a coleta ocorrerá no mínimo uma vez por semana. (5) A informação sobre existência de pavimento, meio fio e bocas de lobo é
parte do conjunto de dados do censo Demográfico de 2010, apenas para os setores censitários de códigos 115,3 e 4, não
havendo outra fonte mais atual. Os valores relativos ao ano de 2018 e ao ano das metas foram arbitrados. (6) As informações
relativas ao controle do escoamento superficial excedente no peridomicuio não são contempladas pelas fontes de dados
nacionais. Considera-se que todos os domicílios situados em aglomerados, exceto aqueles localizados na macrorregião Norte
e no semiárido brasileiro, em setores de códigos 2, 4, 5, 6 e 7, encontram-se em situação de déficit.

Fonte: PSBR (2019)

Execução:

Apoio Técnico:

14

ia

~Ixemo
MV!.

Realização:

Apoio:

1

CF

lJjía
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5. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES
Para um detalhamento acerca das

5.1.

informações apresentadas, consultar o

Institucional

Produto 3: Prognóstico, Programas,
Projetos e Ações.

Programa de Desenvolvimento

As ações propostas no âmbito deste
programa envolvem tanto os aspectos

Os Programas e as Ações propostos para

jurídico-institucionais da organização e da

o município de Boquira visam estabelecer

gestão como os aspectos administrativos,

os meios para que os objetivos e metas do

técnicos e econômico-financeiros da

seu PMSB possam ser alcançados ao

prestação, regulação e fiscalização dos

longo de um horizonte de 20 anos.

serviços de saneamento, bem como ações

Para tanto, são abordados aspectos de
cunho institucional (transversal aos
quatro eixos do saneamento básico) e
especificamente relacionados ao
abastecimento de água, esgotamento
sanitário, limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos e manejo de águas
pluviais e drenagem urbana, de forma que
todas as carências e demandas

para o efetivo controle social, para
estruturação de um programa
permanente de educação sanitária e
ambiental e para promoção de
capacitação profissional em saneamento.
São objetivos das ações institucionais:
• Integrar e constituir o arcabouço
jurídico-normativo da Política

identificadas nas fases de Diagnóstico e

Municipal de Saneamento Básico;

Prognóstico possam ser supridas (ou

• Revisar a forma como o fundo de

significativamente equacionadas) dentro

investimentos e subsídios sociais

do período previsto.

dos serviços de saneamento vem

As ações dos programas tiveram como

sendo empregada;

base os prazos constantes na Tabela 4-1.

. Instituir o Núcleo de Gestão do

Tabela 5-1 - Prazos dos programas

Saneamento Básico para

Imediatas ou emergenciais (até 2 anos):
2022 e 2023;

organizar, otimizar e concentrar as

Curto prazo (entre 3 e 4 anos): 2024 e

saneamento;

2025;

questões

relativas

ao

• Orientar quanto à definição do(s)
Médio prazo (entre 5 e 8 anos): 2026 a

L

2029;

prestador(es) para os serviços de
saneamento que apresentam

Longo prazo (de 9 a 20 anos): 2030 a
2041.

deficiência e quanto à definição

Fonte: COBRAPIE (2021)

da forma de regulação e
fiscalização desses serviços;
• Direcionar o desenvolvimento e
implementação de mecanismos

Execução:

Apoio Técnico:

^",xevivo

Y'_>

Realização:

' 1'. 1 -

CBHSF

Apoio:
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de gestão do saneamento, através

programas de educação sanitária

cobrança pelos serviços de

e ambiental, com o intuito de

saneamento e implantação do
Sistema Municipal de Informações

promover ações contínuas,
contextualizadas

e

enriquecedoras para melhor

de Saneamento Básico,

atuação nos diferentes aspectos

informações sobre preenchimento

relacionados ao saneamento.

correto da base de dados do

o

• Incentivar a implementação de

de orientações para instituição da

Nos itens seguintes serão apresentadas

Sistema Nacional de Informações

as ações propostas

sobre Saneamento (SNIS);

componente

Implementar instrumentos para o

Desenvolvimento Institucional. Os

controle social dos serviços de
saneamento, como a estruturação
dos meios de Comunicação Social
e informação à população sobre

do

para

cada

Programa

de

responsáveis estão identificados como
Prestadores dos Serviços de Saneamento
Básico, pois são ações que precisam ser
alinhadas com os prestadores dos quatro
eixos de saneamento, mesmo que haja

os fóruns de saneamento,

mudança de prestador durante o período

permitindo a exposição de

de vigência do PMSB. As ações

opiniões e proporcionando efetiva
participação nas decisões;

institucionais podem ser observadas na
Tabela 5-2.

Tabela 5-2 - Ações e responsã veis pelo Programa de Desenvolvimento Institucional de Boqulra

Ação IJA1.1: Instituição da Política Municipal
de Saneamento Básico
Ação lJAl.2Revisão do Plano Municipal de
Saneamento Básico de Boquira
Ação IJA1.3: Inclusão das ações de
saneamento ao do Fundo Municipal de Meio
Ambiente (FMMA)
Ação IJA1.4: Designação do prestador dos
serviços de saneamento básico
Ação IJA15: Designação do órgão ou entidade
para regulação e fiscalização dos serviços de
saneamento básico
Ação IJA1.6: Criação e manutenção do Núcleo
de Gestão do Saneamento Básico

Prefeitura Municipal;
Câmara Municipal

Imediato (2023)

Prefeitura Municipal;
Prestadores dos Serviços
de Saneamento Básico

Longo prazo (2041)

Prefeitura Municipal;
Câmara Municipal

Imediato (2023)

Prefeitura Municipal;
Câmara Municipal

Imediato (2023)

Prefeitura Municipal;
Câmara Municipal

Imediato (2023)

Prefeitura Municipal

Imediato (2023)

Componente 2: IG. Desenvolvimento e Impiementação dos Instrumentos de g~
Ação IG1.1: Instituição e manutenção da
cobrança pelos serviços de saneamento

Execução:

Apoio Técnico:

Prefeitura Municipal;
Prestadores de serviços
de saneamento básico

Realização:

ç4Ç

P 12!!YO

CBHSF

Imediato (2023)

Apoio:

mana

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJE3NJJEMDM0NZFBNJIZQZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Julho de 2022
91 - Ano XIV - Nº 2549

Boquira

70

Ação IGI.2: Implantação do Sistema de
Informações Municipal de Saneamento Básico

Prefeitura Municipal;
Prestadores de serviços
de saneamento básico

Ação IG1.3: Interação entre os prestadores de
serviços de saneamento básico para
preenchimento correto dos dados do SNIS

Prestadores de serviços
de saneamento básico

Imediato (2023)
Ação contínua

Ação IG1.4 Elaboração e repasse de manuais
operacionais para atividades de saneamento

Prefeitura Municipal;
Prestadores de serviços
de saneamento básico

Curto prazo (2025)

Ação ISI.1 Inclusão do Saneamento Básico e
das atividades de acompanhamento do PMSB
na Política Interna do Conselho Municipal de
Controle Social para Saneamento Básico
(COCSSB)

Prefeitura Municipal;
Câmara Municipal

Imediato (2023)

Prefeitura Municipal,
Prestadores dos serviços
de saneamento básico

Imediato (2023)

COMDEMA

Imediato (2023) Ação contínua

Prefeitura Municipal;
CODEMA; Prestadores de
serviços de saneamento
básico; instituições de
ensino

Imediato (2023) Ação contínua

Ação IS1.2: Ampliação de meios para a
Comunicação Social
Ação IS1.3: Informação da população quanto
aos fóruns de fiscalização dos serviços de
saneamento

Ação IE1.1: Estruturação do Programa
Permanente de Educação Sanitária e
Ambiental

Ação IE1.2: Definição de um espaço próprio
para a realização das atividades de educação
Prefeitura Municipal
sanitária e ambiental e de capacitação
profissional em saneamento
Prefeitura Municipal,
Ação 1E1.3: Desenvolvimento e promoção de
EMBASA e CODEMA
atividades de educação sanitária e ambiental
Ação 1E1À Formação e capacitação em
Prefeitura Municipal e
saneamento de professores da educação e
EMBASA
saúde
Fonte: COBRAPE (2021)

--

-

-

Imediato (2023)
Imediato (2023)
Ação contínua
Imediato (2023)
Ação contínua

-

-

Programa de Abastecimento de

Os custos totais das ações, por prazo,

5.2.

podem ser observados na Tabela 5-3.

Água

Tabela 5-3 - custos do Programa de
Desenvolvimento Institucional, por prazo

Imediato (2023)

As ações propostas no âmbito deste
Programa (Tabela 5-4) visam, sobretudo,
promover a universalização plena e

Imediato

R$ 233.839,28

Curto prazo

R$ 205.239,28

abastecimento de água prestado com a

Médio prazo

R$ 410.478,56

devida qualidade e em quantidade

Longo prazo

R$ 1.455.624,51

suficiente, tanto nas áreas urbanas

R$ 2.305.181,63
Fonte: COBRAPE (2021)

quanto nas áreas rurais do município de

TOTAL

Execução:

Apoio Técnico:
Y-0>

garantir o acesso ao serviço de

Boquira.

Realização:

Apoio:

- 1 .. - 1,

pievivo

CBHSF

mansa
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Os

objetivos

do

Programa

em relação à regularização

de

Abastecimento de Água são:

ambiental dos empreendimentos
e ao atendimento aos padrões de

• Implementar um sistema de
esgotamento sanitário que

lançamentos de efluentes em

abranja toda a população da zona

cursos d'água.
• Fomentar

urbana.

a

melhoria

da

• Garantir a toda população o

sistematização dos dados

acesso a sistemas de

técnicos, operacionais, gerenciais,

esgotamento sanitário adequados

financeiros e comerciais dos

que evitem a degradação dos

serviços de esgotamento

cursos d'água do Município.

sanitário, de forma a otimizar a
gestão e manutenção dos

• Garantir a prestação dos serviços

serviços.

de esgotamento sanitário com
qualidade e regularidade para

Foram

atendimento das demandas atual

prestadores de abastecimento o SAAE

e futura.

e a Prefeitura, tendo em vista que o

como

considerados

Exército contribui para o saneamento

• Contribuir para a melhoria da

do município, mas não se configura

qualidade e eficiência operacional

como prestador, mas sim um subsídio

dos sistemas de esgotamento

à Prefeitura. Os programas estão

sanitário.

sinalizando "Prestador de

• Promover o controle ambiental e a

Abastecimento de Água Local" de

preservação dos cursos d'água

forma generalizada ao que cabe
atualmente o SAAE, e futuramente a

para prevenir a ocorrência de

empresa que continuar com este

doenças na população.

serviço.

• Adequar os serviços prestados às
legislações ambientais vigentes

Tabela 54 Ações e responsáveis pelo Programa de Abastecimento de Água de Boquíra
-

Ação A01.1 Implementação e Atualização
do cadastro técnico dos sistemas de
abastecimento de água
Ação A01.2 Solicitação de outorga para
as captações existentes e para as novas
captações
Execução:

Prestador de Abastecimento de
Agua Local

Imediato (2023)

Prefeitura Municipal

Curto prazo
(2025) Ação
contínua

Prestador de Abastecimento de
Água

Apoio Técnico:

Ylw>. - " , -

-

Imediato (2023)

Prefeitura Municipal
Realização:

Ç~~

BHSF

Apoio:

3

ia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJE3NJJEMDM0NZFBNJIZQZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Julho de 2022
93 - Ano XIV - Nº 2549

Boquira

1

72

Ação A01.3 Implantação e manutenção
da cobrança pela prestação dos serviços
de abastecimento de água
Ação A01.4 Implantação de sistemas
simplificados para o tratamento da água
nos sistemas geridos pela Prefeitura
Municipal
Ação A01.5 Implementação de telemetria
e telecomando em todas as unidades que
compõem o SAA da Concessionária de
Abastecimento de Água Local
Ação A01.6 Implantação e manutenção
do controle da qualidade da água
distribuída para a população

Ação A01.7 Ampliação da vigilância da
qualidade da água
Ação A01.8 Designação e capacitação de
IUIIIUlIdIIUdId IIIdJIULII(dOUU
manutenção
sistemas de abastecimento de água
Ação A01.9 Revitalização e manutenção
dos sistemas coletivos de abastecimento
de agua

-

-

Ação A01.10 Revitalizaçao de nascentes

Prestador de Abastecimento de
Agua Local

Imediato (2023) Ação contínua

Prefeitura Municipal

Curto prazo
(2025) - Ação
contínua

Prefeitura Municipal

Curto e médio
prazo (2024 2029)

Prestadores de Abastecimento de
Água Local

Longo prazo
(2041)

Prestador de Abastecimento de
Água
Prefeitura Municipal (Secretaria
Municipal de Saúde/Vigilância
Sanitária)
Prefeitura Municipal (Secretaria
Municipal de Saúde; Vigilância
Sanitária)
Prestador de Abastecimento de
Água Local
Prestador de Abastecimento de
Agua; Prefeitura Municipal
Prestador de Abastecimento de
Água

Imediato (2023)
Ação contínua

Imediato (2023)
Ação contínua

Imediato (2023)
Açao continua
Ação
Imediato (2023)
Ação contínua

-

-

-

-

Curto Prazo
(2029)

Prefeitura Municipal
Prestador de Abastecimento de
Agua Local

Imediato (2023)

Prefeitura Municipal

Componente 2 AG. Gestão da demanda do abastecimento de água

Ação AG1.1 Implantação de setorização e
de macromedição

Prestador de Abastecimento de
Água Local
A

•

Médio prazo
(2029)

•

Prefeitura Municipal
•

Ação AG1.2 Hidrometração das ligações e
economias de água

Ação AG1.3 Elaboração e revisão do
Plano de Controle de Perdas
Ação AG1.4 Identificação e eliminação de
vazamentos visíveis
Execução:

Imediato (2023)

Prestador de Abastecimento de
Agua Local
ua
Ág

Curto prazo
(2025)

•

Prefeitura Municipal
Prestador de Abastecimento de
Agua Local
•

•

•

Prefeitura Municipal
Prestador de Abastecimento de
Agua

Apoio Técnico:

Realização:

(2023)

Imediato (2023)
Médio Prazo
(2029) e Longo
Prazo (2035)
Imediato (2023)
Ação contínua

Apoio:

Ç4Ç

p!xevIyo
OOM~R~

ouuoa
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Prefeitura Municipal
Curto prazo
(2025) - Ação
contínua
Médio Prazo
(2029) - Ação
contínua

Prestador de Abastecimento de
Agua

Ação AG1.5 Identificação e eliminação de
vazamentos não visíveis

Prefeitura Municipal)

Ação AG1.6 Adequação do tempo de
funcionamento das bombas

Ação AG1.7 Combate às fraudes de água

Prestadores de Abastecimento de
Agua

Imediato (2023)

Prefeitura Municipal

Curto prazo
(2025)

Prestadores de Abastecimento de
Água

Imediato (2023)

Prefeitura Municipal

Imediato (2023)

1

1
Ação M1.1 Perfuração de novos poços
profundos

Prefeitura Municipal

Imediato (2023)

Ação AA1.2 Aumento da oferta de água
por carro-pipa

Prefeitura Municipal

Imediato (2023) Ação contínua

Prestador de Abastecimento de
Água Local

Ação M1.3 Ampliação da capacidade de
reservação

Prefeitura Municipal

Ação AA1.4 Expansão da rede de
distribuição de água

Prestador de Abastecimento de
Água Local

Imediato (2023) Ação contínua

Prefeitura Municipal

Imediato (2023) Ação contínua

de Abastecimento de
Água Local

Açao
Ação AA1.5 Revisão dos projetos dos
sistemas coletivos de abastecimento de
água em operação

Ação AA1.6 Elaboração de estudo de
viabilidade técnico-financeira para novas
alternativas de abastecimento

Imediato (2023) Ação contínua

Prefeitura Municipal

Curto prazo
(2025) - Ação
contínua

Prestador de Abastecimento de
Água Local, Prefeitura municipal

Curto Prazo
(2025); Médio
Prazo (2029);
Longo Prazo
(2035)

Prestador de Abastecimento de
Água Local

Imediato (2023)

Prefeitura Municipal

Curto prazo
(2025)

Ação M1.7 Identificação e
cadastramento de domicílios não ligados
à rede geral de distribuição de água

Ação M1.8 Distribuição gratuita de
Prefeitura Municipal
hipoclorito de sódio pela Secretaria de
Saúde
Ação AA1.9 Aumento do armazenamento
Prefeitura Municipal
da água de chuva
Fonte: COBRAPE (2021)

Imediato (2023)
Ação contínua

Os custos das ações, por prazo, podem ser

Apoio Técnico:

-

e

pevnio

1

-

Curto Prazo
(2025)

1

observados na Tabela 5-5.
Execução:

1

Realização:

c'BHSF

Apoio:

&áa
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Tabela 5-5- Custos do Programa de
Abastecimento de Água, por prazo

dos

esgotamento

•

Promover o controle ambiental e a

R$ 2.148.619,30

preservação dos cursos d'água

Médio Prazo

R$ 3.024.834,45

para

Longo Prazo

R$ 4.863.256,68

Curto Prazo

TOTAL
R$ 11.799.841,05
Fonte: COBRAPE (2021)

5.3.

de

sanitário.

Custo

Prazo

sistemas

Programa

Adequar os serviços prestados às
legislações a m bientais vigentes
em

Sanitário

relação

à

e ao atendimento aos padrões de

programa visam, sobretudo, promover a
universalização plena e garantir o acesso

lançamentos

aos serviços de coleta e tratamento de

cursos d'água.

prestados

esgotos,

tanto

nas

com

a

áreas

devida
urbanas

quanto nas áreas rurais do município de

regularização

ambiental dos empreendimentos

As ações propostas no âmbito deste

qualidade,

de

doenças na população.
•

Esgotamento

de

prevenir a ocorrência

•

Fomentar

de

a

sistematização

efluentes

em

melhoria

da

dos

dados

técnicos, operacionais, gerenciais,

Boquira.
Os objetivos dos Programas de
Esgotamento Sanitário são:

financeiros

e

serviços

de

comerciais

dos

esgotamento

sanitário, de forma a otimizar a

• Implementar um sistema de
esgotamento sanitário que

gestão e manutenção dos
serviços.

abranja toda a população da zona

Ressalta-se que o atual prestador dos

urbana.

serviços de saneamento é a Prefeitura

• Garantir a toda população o
acesso a sistemas de
esgotamento sanitário adequados

Municipal, através da secretaria
municipal de Obras Urbanas, embora
exista o SAAE com a devida designação
para os serviços de esgotamento

que evitem a degradação dos
cursos d'água do Município.

sanitário. Os programas para o sistema
de esgotamento estão sinalizados

• Garantir a prestação dos serviços

"Prestador de Esgotamento Local" de

de esgotamento sanitário com

forma generalizada pois futuramente, o

qualidade e regularidade para
atendimento das demandas atual

prestador designado a continuar a
operação dos serviços será
responsável pelo mesmo, ou seja,

e futura.

independente do prestador

• Contribuir para a melhoria da

responsável, a ação caberá ao mesmo.

qualidade e eficiência operacional
Execução:

Apoio Técnico:

pe(o

aã

Realiz ç o:

Ç~~

CBHSF

Apoio:

41 LPO
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Tabela 5-6 - Ações e responsáveis pelos Programas de Esgotamento Sanitário de Boquira

Ação EA.1.1 Identificação e
cadastramento de domicílios e seus
respectivos sistemas de tratamento de
esgoto
Ação EA1.21mplantação de redes
coletoras de esgotos na área urbana do
município

Ação EA1.3 Elaboração de estudos de
viabilidade e projetos para implantação
de sistemas coletivos de esgotamento
sanitário
Ação EA1.4 Implantação de sistema
coletivo de esgotamento sanitário na
sede municipal
Ação EA1.5 Apoio para implementação
de medidas para garantir condições
mínimas de esgotamento sanitário
adequado à população rural dispersa
Ação EA1.6 Apoio para implementação
de medidas visando ao reuso de águas
cinzas
Ação EA1.7 Apoio para implementação
de obra de construção de módulos
sanitários domiciliares
Ação E01.1 Implantação de cadastro
técnico e comercial dos sistemas de
esgotamento sanitário
Ação E01.2 Regularização ambiental
dos sistemas coletivos de esgotamento
sanitário
Ação E01.3 Implantação da cobrança
pela prestação dos serviços de
esgotamento sanitário
Ação E01.4 Implantação de
monitoramento de rotina da qualidade
do efluente tratado
Ação E01.5 Designação e capacitação
de funcionários para atuar na
manutenção dos sistemas
Ação E01.6 Manutenção dos sistemas
coletivos de esgotamento sanitário

Prefeitura Municipal

Imediato (2023)

Prefeitura Municipal; Prestador dos
serviços de esgotamento sanitário
local, conforme Ação IJA 1.4

Médio Prazo
(2029) Ação
Contínua
Longo Prazo
(2041

Prefeitura Municipal

Imediato (2023)

Prefeitura Municipal; Prestador dos
serviços de esgotamento sanitário
local (conforme Ação IJA 1.4)

Médio prazo
(2029)

Prefeitura Municipal e população local

Médio prazo
(2029)

Prefeitura Municipal e população local

Médio prazo
(2029)

Prefeitura Municipal e população local

Curto prazo
(2025)

-

Prefeitura Municipal; Prestador dos
serviços de esgotamento sanitário
local (conforme Ação IJA 1.4)
Prefeitura Municipal; Prestador dos
serviços de esgotamento sanitário
local (conforme Ação LIA 1.4)
Prefeitura Municipal; Prestador dos
serviços de esgotamento sanitário
local (conforme Ação IJA 1.4)

Médio (2029)

Prefeitura Municipal, Prestador

Médio prazo
(2029) Ação
contínua

1
1

Médio prazo
(2029)

-

Prefeitura Municipal; Prestador do
serviço de esgotamento sanitário
local, conforme Ação IJA 1.4
Prefeitura Municipal; Prestador do
serviço de esgotamento sanitário
local, conforme Ação IJA 1.4

Ação E01.7 Manutenção dos sistemas
individuais de esgotamento sanitário

Curto prazo
(2025)

1

Prefeitura Municipal

Médio prazo
(2029)
Médio prazo
(2029) Ação
contínua
Imediato (2023)
Ação contínua
-

1

-

Componente 3: EC. Controle Ambientei e Remperação dos Cursos D'água
Ação EC1.1 Conscientização da
população acerca da importância da
conexão nas redes coletoras de esgoto
Ação EC1.2 Notificação das unidades
residenciais e comerciais para conexão
Execução:

Prefeitura Municipal; Prestador do
serviço de esgotamento sanitário
local, conforme Ação IJA 1.4
Prefeitura Municipal; Prestador do
serviço de esgotamento sanitário
local, conforme Ação IJA 1.4

Apoio Técnico:

Realização:

xé'iivo CHF

Imediato (2023)
Ação contínua
-

Médio prazo
(2029) Ação
contínua
-

Apoio:

BJóa
1
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nas redes coletoras de esgoto
implantadas
Prefeitura Municipal; Prestador do
Ação EC1.3 Monitoramento à montante
serviço de esgotamento sanitário
e à jusante dos pontos de lançamento
local, conforme Ação IJA 1.4
de esgotos tratados e não tratados
Prefeitura Municipal; Prestador do
Ação EC1.4 Identificação de
serviço de esgotamento sanitário
lançamentos cruzados entre redes de
drenagem pluvial e de esgoto
local, conforme Ação IJA 1.4
Ação EC1.5 Elaboração de estudos para
avaliação da contaminação ambiental
Prefeitura Municipal
dos Córregos Municipais e Rio São
Francisco
Fonte: COBRAPE (2021)
-

Curto prazo
(2025) Ação
contínua
Curto prazo
(2025) Ação
contínua
-

-

Imediato (2023)

Os custos das ações, por prazo, podem ser

estabelecida que a gestão dos resíduos

observados na Tabela 5-7.

sólidos deve ser feita de maneira

Tabela 5-7-Custos do Programa de Esgotamento
Sanitário, porprazo

integrada, atribuindo responsabilidades
para o Poder Público, o setor empresarial
e a sociedade.

Curto Prazo

R$ 66.283.650,16

Assim, levando em consideração as

Médio Prazo

R$ 12.381.435,67

premissas da PNSR, os objetivos do

Longo Prazo

R$ 10.893.131,54

89.591.046,97
TOTAL
Fonte: COBRAPE (2021)

5.4.

Programa de Serviços de Limpeza

Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos

Programa de Serviços de Limpeza Urbana
e Manejo de Resíduos Sólidos são:
• A

não

geração,

redução,

reutilização, reciclagem e
tratamento dos resíduos sólidos,

A Política Nacional de Saneamento Básico
estabelece que as atividades que
compõem o serviço público de limpeza
urbana e de manejo de resíduos sólidos
urbanos são: coleta, transbordo e
transporte dos resíduos; triagem para fins
de reciclagem, tratamento e disposição
final dos resíduos; varrição, capina e poda
de árvores em vias e logradouros públicos;
e outros eventuais serviços pertinentes à
limpeza pública urbana.

bem como disposição final
ambientalmente adequada dos
rejeitos, devendo ser priorizada
essa hierarquia;
• O incentivo à indústria da
reciclagem e à integração dos
catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis nas
ações que envolvam a
responsabilidade compartilhada
pelo ciclo de vida dos produtos;

Além da Política Nacional de Saneamento

• A articulação entre as diferentes

Básico (Lei n° 14.026/2020), a gestão de

esferas do poder público, e destas

resíduos sólidos passou a ser regulada,

com o setor empresarial, com

também, pela Política Nacional de

vistas à cooperação técnica e

Resíduos Sólidos (PNRS), aprovada pela

financeira para a gestão integrada

Lei no. 12.305/10 e regulamentada pelo

de resíduos sólidos;

Decreto no. 7.404/2010. Nela é
Execução:

Apoio Técnico:

P!iXV!Y 0

Realização:

CBHSF

Apoio:

&áa
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• A

regularidade,

Desenvolvimento Sustentável da Bacia do

continuidade,

funcionalidade e universalização

Paramirim (CDS Bacia Paramirim)

da prestação dos serviços

juntamente com mais 11 municípios. O

públicos de limpeza urbana e de

CDS Bacia Paramirim vem realizando

manejo de resíduos sólidos, com

ações conjuntas com foco no

adoção de mecanismos gerenciais

desenvolvimento regional com ênfase em

e econômicos que assegurem a

infraestrutura sendo uma alternativa para

recuperação dos custos dos

os municípios membros burcarem

serviços prestados, como forma

parcerias e fontes de financiamento para

de garantir sua sustenta bilidade

desenvolver ações voltadas à destinação

operacional e financeira,

final dos resíduos sólidos.

observada a Lei n ° 14.026, de

As ações propostas pelo PMSB de Boquira

2020.

estão apresentadas na Tabela 5-8..

Vale ressaltar que o município de Boquira
faz

parte

do

Consórcio

de

Tabela 5-8 - Ações e responsáveis pelo Programa de Resíduos Sólidos de Boquira

Ação RA1.1 Manutenção dos serviços de
coleta de RSU e fiscalização dos serviços

Prefeitura Municipal (Secretaria de
Obras e Serviços Urbanos)

Ação RA1.2 Revisão dos setores de
coleta domiciliar convencional

Prefeitura Municipal (Secretaria de
Obras e Serviços Urbanos)

Ação RA1.3 Instalação de contêineres
para acondicionamento de resíduos
Ação RA1.4 Implantação de placas
proibitivas e educativas em local de
descarte inadequado de resíduos
Ação RA1.5 Implantação efetiva do
sistema de ouvidoria dos serviços de
coleta de resíduos sólidos no município
Ação RA1.6 Implantação de mecanismos
de incentivo à redução de resíduos

Prefeitura Municipal (Secretaria de
Obras e Serviços Urbanos)

Imediato
(2023)
Ação
Contínua
Curto Prazo
(2025) Ação
contínua
Curto Prazo
(2025)

Prefeitura Municipal (Secretaria de
Obras e Serviços Urbanos)

Imediato
(2023)

Prefeitura Municipal (Secretaria de
Obras e Serviços Urbanos)

Imediato
(2023)

Prefeitura Municipal (Secretaria de
Obras e Serviços Urbanos)

Ação RA1.7 Realização periódica de
análise gravimétrica

Prefeitura Municipal (Secretaria de
Obras e Serviços Urbanos)

Imediato
(2023)
Imediato
(2023)
Ação
Contínua

Ação RA1.8 Revisão dos roteiros e
ampliação dos serviços de varrição de
vias e logradouros públicos

Prefeitura Municipal (Secretaria de
Obras e Serviços Urbanos)

Curto Prazo
(2025) Ação
contínua
Médio prazo
(2029)

Execução:

Apoio Técnico:

Peixe VIVO

Realização:

CBHSF

Apoio:

a!
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Ações
.
.
.
.

Ação RA1.9 Revisão das equipes
designadas aos serviços
complementares de limpeza urbana
Ação RAI.1O Ampliação do número de
cestos públicos

•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Prazo

Prefeitura Municipal (Secretaria de
Obras e Serviços Urbanos)

Curto Prazo
(2025)

Prefeitura Municipal (Secretaria de
Obras e Serviços Urbanos)

Médio prazo
(2029)

RO. Otimização e Melhoria dos Serviços

.
•

Responsáveis,

Final de ResíduosSólidos
Ação R01.1 Estudo para implantação de
coleta seletiva
Ação RO1.2 Campanhas junto à
população para incentivo a criação de
Associação ou Cooperativa de Catadores
Ação R01.3 Criação e Manutenção de
Associação ou Cooperativa de Catadores
Ação R01.4 Implantação de uma
Unidade de Triagem (UT)

Ação R01.5 Implantação do serviço de
coleta seletiva

Prefeitura Municipal (Secretaria de
Obras e Serviços Urbanos e Secretaria
do Meio Ambiente)
Prefeitura Municipal (Secretaria de
Obras e Serviços Urbanos e Secretaria
do Meio Ambiente)
Prefeitura Municipal (Secretaria de
Obras e Serviços Urbanos e Secretaria
do Meio Ambiente)
Prefeitura Municipal (Secretaria de
Obras e Serviços Urbanos e Secretaria
do Meio Ambiente); Associação de
Catadores
Prefeitura Municipal (Secretaria de
Obras e Serviços Urbanos e Secretaria
do Meio Ambiente); Associação de
Catadores

Ação R01.8 Implantação de ecopontos
para recebimento de pilhas, baterias e
lâmpadas
Ação R0I.9 Estudo para a Implantação
de Usina de Reciclagem de Resíduos da
Construção Civil (RCC)
Ação R01.10 Estudo de viabilidade de
cobrança pelos serviços de limpeza
urbana e manejo dos resíduos sólidos

Prefeitura Municipal (Secretaria de
Obras e Serviços Urbanos e Secretaria
do Meio Ambiente)
Prefeitura Municipal (Secretaria de
Obras e Serviços Urbanos e Secretaria
do Meio Ambiente)
Prefeitura Municipal (Secretaria de
Obras e Serviços Urbanos e Secretaria
do Meio Ambiente)
Prefeitura Municipal (Secretaria de
Obras e Serviços Urbanos e Secretaria
do Meio Ambiente)
4çç

•Prefeitura Municipal (Secretaria de
Ação RC1.1 Intervenções na área
Infraestrutura, Serviços Públicos e
utilizada para a disposição irregular de
•
Saneamento/Secretaria de Meio
resíduos
Ambiente e Recursos Hídricos)
•

•

•

•
•
•
•

•

Imediato
(2023)
Curto Prazo
(2025)

Curto Prazo
(2025)

Médio prazo
(2029)
Médio prazo
(2029)
Médio prazo
(2029)
Curto Prazo
(2025)

Controlo

•

•

Imediato
(2023)

Curto prazo
(2025) Ação
contínua

Prefeitura Municipal (Secretaria de
Ação R01.6 Divulgação da frequência da Obras e Serviços Urbanos e Secretaria
coleta seletiva
do Meio Ambiente)
Ação R01.7 Implantação de
com postagem

Imediato
(2023)

Ação RC1.2 Manutenção de empresa
contratada para descarte adequado de
resíduos sólidos de saúde (RSS) e
fiscalização das atividades

Prefeitura Municipal (Secretaria de
lnfraestrutura, Serviços Públicos e
Saneamento/Secretaria Municipal de
Saúde)

Ação RC1.3 Acompanhamento e
Ação
fiscalização da rotina operacional da
empresa terceirizada responsável pela

Prefeitura Municipal (Secretaria
Municipal de Saúde)

Execução:

Apoio Técnico:

Realização:

Peixe mo

CBHSF

____

Imediato
(2023)
Curto prazo
(2025)
Médio prazo
(2029)
Imediato
(2023)
Ação
Contínua
Imediato
(2023)
Ação
Contínua

Apoio:

. . 4.J.M.
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ResponsMis

Pr=

Ação RC1.4 Cadastramento dos
geradores privados de RSS

Prefeitura Municipal (Secretaria
Municipal de Saúde)

Imediato
(2023)
Ação
Contínua

Ação RC1.5 Promoção de campanhas
para divulgar procedimentos adequados
para o gerenciamento dos RSS de
origem doméstica

Prefeitura Municipal (Secretaria
Municipal de Saúde)

A~
coleta, transporte, tratamento e
destinação final dos RSS

Ação RC1.6 Cadastramento e
fiscalização dos estabelecimentos
geradores de resíduos com logística
reversa obrigatória
Ação RC1.7 Elaboração de instrumentos
normativos para fiscalização dos serviços
de limpeza urbana e manejo dos
resíduos sólidos
Ação RC1.8 Implementação de cadastro
de geradores de resíduos sujeitos à
elaboração de PGRS e exigência dos
Planos

Prefeitura Municipal (Secretaria de
lnfraestrutura, Serviços Públicos e
Saneamento)

Médio Prazo
(2029)
Ação
Contínua
Curto Prazo
(2025)
Ação
Contínua

Prefeitura Municipal (Secretaria de
lnfraestrutura, Serviços Públicos e
Saneamento/Secretaria de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos)

Curto Prazo
(2025)

Prefeitura Municipal (Secretaria de
lnfraestrutura, Serviços Públicos e
Saneamento)

Imediato
(2023)
Ação
Contínua

Fonte: COBRAPE (2021)

Os custos totais das ações, por prazo,
podem ser observados na Tabela 5-9.
Tabela 59 - Custos do Programa de Resíduos
Sólidos, por prazo

Conforme os levantamentos realizados no
Município, a drenagem urbana e o manejo
de águas pluviais apresentam inúmeras
carências, sendo indispensável o
levantamento de dados mais precisos e a

Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo
TOTAL

R$ 4.664.678,04
R$ 7.867.657,51
R$ 23.270.246,16
R$ 39.798.312,99

Fonte: COBRAPE (2021)

5.5. Programas de Drenagem Urbana
e Manejo das Águas Pluviais
As ações do Programa de Drenagem
Urbana e Manejo de Águas Pluviais para o
município de Boquira visam garantir a

reorganização da estrutura existente. As
ações aqui apresentadas foram propostas
a fim de promover uma melhoria contínua
dessa estrutura, através de medidas
emergenciais, de curto, médio e longo
prazos.
Portanto, os objetivos do Programa de
Drenagem Urbana e Manejo das Águas
Pluviais são:

qualidade da prestação dos serviços em

. Ampliar o sistema de micro e

questão, tendo em vista a redução das

macrodrenagem do município de

áreas críticas (inundações e alagamentos)

Boquira, proporcionando a

identificadas atualmente, a segurança e o
bem-estar social, o controle da produção
de sedimentos e a preservação dos

redução/eliminação dos pontos
críticos existentes de inundação e
alagamento e a prevenção para a

mananciais.

não formação de novos pontos;
Execução:

Apoio Técnico:
W_0>
'. . _;

Realização:

Apoio:

1 . ' 11

pevivo
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• Otimizar e melhorar a operação do
sistema de drenagem, visando
uma maior eficiência;

adequados ao manejo das águas
pluviais.
As ações propostas pelo PMSB de Boquira

• Implementar ferramentas de

estão apresentadas na Tabela 5-10.

gestão, objetivando suprir a
carência de instrumentos técnicos

Execução:

Apoio Técnico:

Realização:

Apoio:

peVWO

CBHSF
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EM
Tabela 540 Ações e responsáveis pelo Programa de Drenagem Urbana de Boquira
-

Ação DA1.1 Contratação de estudos e
projetos básicos e executivos de drenagem
Ação DA1.2 Implantação das obras de
ri rr drr

Ação D01.1 Elaboração do Plano Diretor de
Drenagem Urbana PDDU
-

Ação D01.2 Elaboração de Manual de
Emergências e Contingências
Ação D01.3 Regularização de legislação
municipal referente ao uso e ocupação do
solo e seus complementos
Ação D01.4 Aplicação de medidas para
controle da legislação referente uso e
ocupação do solo e seus complementos
Ação DO 2.1 Elaboração do Cadastro do
Sistema de Captação e Drenagem das
Águas Pluviais
Ação D02.2 Elaboração do Plano de
Manutenção do sistema de captação e
drenagem de águas pluviais
Ação D02.3 Manutenção e limpeza
periódica dos dispositivos de drenagem
Ação D02.4 Identificação de lançamentos
irregulares de esgoto sanitário no sistema
de drenagem
Ação D02.5 Implementação de diretrizes
para a implantação de dispositivos de
detenção da água em novos
empreendimentos
Ação D03.1 Elaboração do Plano de
Manutenção de Estradas Vicinais e Suas
Estruturas de Drenagem
Ação D03.2 Manutenção e limpeza
periódica das Estradas Vicinais e Suas
Estruturas de Drenagem

Ação DM 1.1 Implantação da rede de
monitoramento de eventos críticos e do
sistema de prevenção e alerta

Prefeitura Municipal
(Secretaria de Obras e
Serviços Urbanos)
Prefeitura Municipal
(Secretaria de Obras e

Prefeitura Municipal
(Secretaria de Obras e
Serviços Urbanos)
Prefeitura Municipal
(Secretaria de Obras e
Serviços Urbanos)
Prefeitura Municipal
(Secretaria de Obras e
Serviços Urbanos)
Prefeitura Municipal
(Secretaria de Obras e
Serviços Urbanos)
Prefeitura Municipal
(Secretaria de Obras e
Serviços Urbanos)
Prefeitura Municipal
(Secretaria de Obras e
Serviços Urbanos)
Prefeitura Municipal
(Secretaria de Obras e
Serviços Urbanos)
Prefeitura Municipal
(Secretaria de Obras e
Serviços Urbanos)
Prefeitura Municipal
(Secretaria de Obras e
Serviços Urbanos)
Prefeitura Municipal
(Secretaria de Obras e
Serviços Urbanos)
Prefeitura Municipal
(Secretaria de Obras e
Serviços Urbanos)

Prefeitura Municipal
(Secretaria de Obras e
Serviços Urbanos)
Defesa Civil Municipal

Curto prazo (2025)

Médio Prazo (2029)

Curto prazo (2025)

Imediato (2023)

Curto prazo (2025)
Médio prazo (2029)
Ação contínua
-

Curto prazo (2025)

Curto prazo (2025)

Longo Prazo (2041)
Curto Prazo (2025)
Ação contínua

Médio prazo (2029)

Curto prazo (2025)
Curto Prazo (2025)
Ação contínua

Apoio Técnico:

y17p~ ., ~

,

,

PIXVfl1O

Realização:

10~

CBHSF

-

Longo Prazo (2041)

Fonte: COBRAPIE (2021)

Execução:

-

Apoio:

32
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Os custos totais das ações, por prazo,

interesse social, desenvolvimento local,

podem ser observados na Tabela 5-11.

entre outras).

Tabela 541 Custos do Programa de Drenagem
Urbana, por prazo

Regulação Pública: quando uma ação tem
por objetivo fortalecer a capacidade de
gestão da Administração Municipal (direta

CútàPra±d
1.531.389,53
R$
1.647.736,00
Médio Prazo
R$
Longo Prazo
R$ 41.625.181,84
R$ 44.820.961,77
TOTAL
Fonte: COBRAPE (2021)

e indireta), qualificando o seu papel de
titular dos serviços de saneamento
básico.
Participação e Controle Social: quando

5.6.

Hierarquização das Ações

uma ação tem por objetivo promover o

Com o objetivo de atribuir uma visão

exercício do controle social sobre todas as

estratégica ao PMSB, no sentido de torná-

atividades de gestão dos serviços, bem

lo exequível naquilo que é tido como

como o de qualificar a participação

prioritário, foi adotada metodologia que

popular no processo de formulação,

visa orientar a hierarquização das ações

implementação e avaliação da Política

estruturais propostas. Essa metodologia

Pública e do PMSB.

baseia-se na avaliação da aderência de

•

Natureza: Social

cada ação proposta a onze critérios
estabelecidos pela Fundação Nacional de
Saúde (FUNASA) e que foram subdivididos
de acordo com a natureza, a saber:
institucional, social, ambiental,
econômico-financeira e operacional. A
seguir apresenta-se a descrição resumida
de cada critério, conforme sua natureza:

Universalização e Inclusão Social: quando
um projeto ajuda a reduzir o nível de
desigualdades sociais do município por
meio de implantação e prestação dos
serviços de saneamento básico nas áreas
diagnosticadas como lugares onde moram
famílias de baixa renda e submetidas a
situação de vulnerabilidade, tanto na área

.

Natureza: Institucional

lnteralidade:

quando

urbana quanto na área rural.

um

projeto

•

Natureza: Ambiental

implementado em um determinado
serviço equaciona também problemas
diagnosticados em um ou mais dos outros
serviços de saneamento básico.

Reparação Ambiental: quando um projeto
repara algum tipo de dano ambiental
provocado pela ausência e/ou deficiência
de saneamento básico, e com a

Intersetorialidade: quando uma ação

implantação de um ou mais serviços na

implementada na área de saneamento

área de abastecimento de água e/ou de

básico impacta positivamente uma outra

esgotamento sanitário e/ou de manejo de

área, ajudando a equacionar problemas

resíduos sólidos e/ou de manejo de águas

diagnosticados no PMSB ao tratar das

pluviais, o setor deixa de impactar o meio

interfaces do saneamento com outras

ambiente.

políticas públicas (saúde, meio ambiente,
gestão de recursos hídricos, habitação de
Execução:

Apoio Técnico:

Realização:

Apoio:

çÇç;

ÇXIXO
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Reparação Ambiental e Conformidade

Tendo como referência o Manual da

Legal: quando um projeto de reparação

FUNASA, foram adotados pesos por

ambiental também equaciona alguma

critérios que variam numa escala de 5

pendência legal, como por exemplo um

(mais relevante) a 0,5 (menos relevante),

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)

ainda que sua indicação como um dos

ou outro tipo de Termo de Acordo.

critérios da metodologia já o qualifica

• Natureza: Econômico-Financeira

como algo importante. Esta etapa foi
realizada junto ao Grupo de Trabalho (GT)

Fontes de Financiamento Disponíveis:

durante a 3 1 Reunião do Grupo de

quando um projeto conta com fontes de

Trabalho (GT), ocorrida no dia 08 de

recursos disponíveis para sua

fevereiro de 2022. As Tabela 5-12 até

implementação, seja no âmbito do

Tabela 5-15 apresentam o resultado final

governo federal, governo estadual,

da hierarquização das ações

comitês de bacia, consórcios públicos,

considerando cada eixo do saneamento.

entre outras instâncias, ou ainda de
organismos multilaterais de cooperação.

Tabela 5-12- Resultado da hierarquização das
ações de Abastecimento de Água

Melhor Relação Custo-Benefício: quando
um determinado projeto beneficia um
número maior de pessoas, se
implementada em uma área e não em
outra, ou pelo próprio alcance da ação.

1

Revitalização de nascentes

2

Aumento do armazenamento
da água de chuva

3

Perfuração de novos poços
profundos

4

Expansão da rede de
distribuição de água

5

Revitalização e ampliação dos
sistemas coletivos de
abastecimento de água

Sustenta bilidade Econômico-Financeira
dos Serviços: quando um projeto tem por
objetivo subsidiar a estruturação de uma
política de remuneração dos serviços e/ou
fomentar a recuperação dos custos dos
serviços prestados, desde que as duas
situações ocorram de acordo com os
termos estabelecidos na Lei no

Implantação de setorização e
de macromedição; e
Hidrometração das ligações e
economias de água
Implantação de sistemas
simplificados para o

6

11.445/2007.

• Natureza: Operacional
Melhoria Da Qualidade Da Prestação Dos

7

tratamento da água nos
sistemas geridos pela

Serviços: quando um projeto resulta na

Prefeitura Municipal

melhoria da qualidade da prestação dos
serviços, seja com relação ao regime de

8

eficiência e de eficácia da parte do

Implantação e manutenção do
controle da qualidade da água
distribuída para a população
Identificação e eliminação de
vazamentos visíveis; e
Identificação e eliminação de
vazamentos não visíveis

prestador de serviços, seja com relação à
efetividade gerada para a população
usuária.
Execução:

Apoio Técnico:

pI)eVIVO

Realização:

Ç~~
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Aumento frequência de
atendimento por carro-pipa

Manutenção da empresa
contratada para descarte
adequado de resíduos sólidos
de saúde e fiscalização das
atividades

Ampliação da capacidade de

11

reservação

6

Fonte: COBRAPE (2022)
Tabela 5-13- Resultado da hierarquização das
ações de Esgotamento Sanitário

Revisão dos setores de coleta
domiciliar convencional.

7

Classificação

Instalação de contêineres para
acondicionamento de resíduos.

Esgotamento Sanitário
Implantação de redes coletoras

1

Implantação de placas

de esgotos
Implantação de sistemas
coletivos de esgotamento

2

sanitário nas localidades
selecionadas

Implantação de com postagem

9

Apoio para implementação de

Ampliação do número de

lo

medidas para garantir
condições mínimas de
esgotamento sanitário

3

proibitivas e educativas em
local de descarte inadequado
de resíduos

8

cestos públicos
Implantação de ecopontos para
recebimento de pilhas, baterias

11

adequado à população rural
dispersa
Apoio para implementação de
obra para construção de

4

módulos sanitários domiciliares
Apoio para implementação de
medidas visando ao reuso de

5

e lâmpadas

Fonte: COBRAPE (2022)
Tabela 5-15-Resultado da hierarquização das
ações de Drenagem Urbana

Drenagem Urbana

LSllrTi.

Implantação das obras de

1

drenagem

águas cinzas

Fonte: COBRAPE (2022)

2

Manutenção e limpeza
periódica dos dispositivos de
drenagem

Tabela 5-14- Resultado da hierarquização das
ações de Resíduos Só//dos

3

Manutenção e limpeza
periódica das Estradas Vicinais
e Suas Estruturas de Drenagem

4

Implantação da rede de
monitoramento de eventos
críticos e do sistema de
prevenção e alerta

Classificação

Resíduos Sólidos

1

Criação e manutenção de
associação ou cooperativa de
catadores

2

Implantação de uma Unidade
de Triagem. Implantação do
serviço de coleta seletiva

3

Manutenção dos serviços de
coleta de RSU e fiscalização dos
serviços

4

5

Fonte: COBRAPE (2022)

5.7.

Fontes de Financiamento

Através da Lei Federal n ° 14.026/2020,

Intervenções na área utilizada

houve atualização do marco legal do

para a disposição irregular de
resíduos

saneamento o qual já fora detalhado no

Revisão dos roteiros e

plano, mas reforça-se, no que se refere

ampliação dos serviços de
varrição de vias e logradouros

aos custos e financiamentos, a previsão

públicos. Revisão das equipes
designadas aos serviços
complementares de limpeza
urbana
Execução:

Apoio Técnico:

de seleção competitiva do prestador dos
serviços e a prestação regionalizada dos
serviços, com vistas à geração de ganhos
de escala e à garantia da universalização
Realização:

ç4Çç
YP>-,

1, -- - -

peio

CBHSF
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roi E~

am

e da viabilidade técnica e econômico-

básico, por meio da Secretaria Nacional

financeira dos serviços. Deste modo,

de Saneamento Ambiental (SNSA), que

quando da formação dos blocos regionais

tem por objetivo promover um avanço

previstos em lei, devem ser considerados

significativo rumo à universalização do

os investimentos previstos no PMSB e,

abastecimento de água potável,

quando possível, a prestação integrada

esgotamento sanitário, gestão de resíduos

com outros municípios. A seguir estão

sólidos urbanos, além do manejo de

listadas as principais fontes de

águas pluviais urbanas. Para os

financiamento para os serviços de

municípios com até 50 mil habitantes, a

saneamento básico:

SNSA atua por meio de financiamento
com recursos não onerosos (OGU) para as

5.7.1. Financiamento aos municípios

modalidades de abastecimento de água e
As opções dos municípios com população

esgotamento sanitário, que são atendidas

inferior a 50 mil habitantes se restringem

pelo Ministério por meio da Funasa.

ao financiamento descontigenciado e
5.7.4. Programa Saneamento Para

garantido por quotas-parte do Fundo de

Todos

Participação do Município (FPM), os
recursos do OGU e da FUNASA ou a

o

concessão às companhias estaduais e

melhoria das condições de saúde e da

operadoras privadas.

qualidade de vida da população por meio

5.7.2. Financiamento ao setor privado

programa tem o objetivo de promover a

de ações de saneamento básico nas
modalidades de abastecimento de água,

o

setor privado não está sujeito às

esgotamento sanitário, saneamento

limitações cabíveis ao endividamento do

integrado, desenvolvimento institucional,

setor público, desta forma as operações

manejo de águas pluviais, manejo de

de financiamento são facilitadas, sendo

resíduos sólidos, manejo de resíduos da

que os bancos nacionais e internacionais,

construção e demolição, preservação e

o BNDES e os fundos públicos de

recuperação de mananciais e estudos e

investimento (FGTS e FAT) são as

projetos.

principais fontes de financiamento do
segmento. Tem também os recursos do
mercado, que, no caso do saneamento,
são captados por meio de emissão de

5.7.5. Fundação Nacional da Saúde
(FUNASA)
A FUNASA financia ações, propostas e

debêntures pelos titulares dos projetos. E

projetos técnicos que envolvam os setores

para sistemas simplificados comunitários

de abastecimento de água e de

existe a possibilidade de financiamento

esgotamento sanitário, incluindo o

não oneroso privados (fundações e ONG5).

tratamento, além de resíduos sólidos,

5.7.3. Ministério de Desenvolvimento

para municípios com até 50 mil
habitantes.

Regional

o Ministério do Desenvolvimento Regional
(MDR) atua na área de saneamento
Execução:

Apoio Técnico:

YP> . .' 1

Realização:

Apoio:

~
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5.7.6. Banco

Nacional

do

Desenvolvimento (BNDES)

5.7.9.Companhia de Engenharia Hídrica
e de Saneamento da Bahia (CERB)

O BNDES apoia projetos de investimentos,

A CERB é um órgão vinculado à Secretaria

públicos ou privados, que contribuem para

de lnfraestrutura Hídrica e Saneamento-

a universalização do acesso aos serviços

SIHS, que tem como missão garantir a

de saneamento básico, a partir da gestão

oferta de água para melhoria da qualidade

integrada dos recursos hídricos e da

de vida e desenvolvimento sustentável,

adoção das bacias hidrográficas como

com ênfase no saneamento rural. É

unidade básica de planejamento.

responsável pela execução de programas,

5.7.7. Financiamentos Externos e a
Comissão de Financiamentos Externos

projetos e ações de aproveitamento dos
recursos hídricos e saneamento rural do
Estado da Bahia, com destaque para o

(COEI EX)

atendimento às populações carentes do
O COFIEX, órgão colegiado integrante da

semiárido, atuando principalmente na

estrutura do Ministério do Planejamento,

perfuração de poços tubulares profundos,

Orçamento e Gestão. Deste modo, cabe a

construção de sistemas integrados,

COFIEX identificar, examinar e avaliar

convencionais e simplificados de

pleitos de apoio externo de natureza

abastecimento de água, aproveitamento

financeira (reembolsável ou não

de energias renováveis e implantação de

reembolsável), com vistas à preparação

tecnologias alternativas, além de outros

de projetos ou programas de entidades

serviços (CERB, 2021).

públicas. Além deste, ainda existe a
possibilidade de se obter financiamento
junto ao Banco Mundial (BIRD), Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID),
Corporação Andina de Fomento/Banco de
Desenvolvimento da América Latina (CAF),

5.7.10.

Companhia

de

desenvolvimento dos vales do São
Francisco e do Parnaíba
(CODEVASF)
A CODEVASF tem por missão: desenvolver

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) e

bacias hidrográficas de forma integrada e

Agência Francesa de Desenvolvimento

sustentável, contribuindo para a redução

(AFD).

das desigualdades regionais.
As atividades da CODEVASF estão

5.7.8. Cobrança pelos serviços
Embora devam buscar por fontes externas
para financiamento de investimentos em
infraestrutura, os municípios não devem
depender de investimentos externos para
suprir os custos de Operação e
Manutenção dos serviços de saneamento.

voltadas para a agricultura irrigada,
economia sustentável e segurança
hídrica, essa última com contribuições
para a revitalização das bacias
hidrográficas, promoção e recuperação de
infraestruturas hídricas e ampliação da
oferta de água para usos múltiplos. Dessa
forma, sendo também uma fonte de
financiamento para os municípios

Execução:

Apoio Técnico:

WI> n
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Realização:

Apoio:
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localizados no estado da Bahia, uma vez
que obras de sistemas de esgotamento
sanitário, sistema de abastecimento de
água, pavimentação de vias, drenagem
superficial e desassoreamento são
englobadas na linha de negócios das
principais ações de revitalizações e assim
financiadas pela CODEVASF.
5.7.11.

Ministério

do

Meio

Ambiente (MMA)
A Agenda Ambiental na Administração
Pública (A3P) é um programa do Ministério
do Meio Ambiente (MMA) que objetiva
estimular as instituições públicas do país
a implementarem práticas de
sustenta bilidade. O Programa se destina
às instituições públicas das três esferas
(federal, estadual e municipal) e dos três
poderes da República (executivo,
legislativo e judiciário).

É

uma agenda de

adesão voluntária que possibilita que a
instituição parceira promova a
preservação do meio ambiente, ao mesmo
tempo em que otimiza a utilização dos
recursos públicos.
Qualquer instituição pública pode fazer
adesão à A3P desde que elabore um plano
de trabalho e providencie toda a
documentação necessário para a
formalização da adesão junto ao MMA

Execução:

Apoio Técnico:

YP> ' 1, -

pI)eVIVO

Realização:

Apoio:
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6. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DO PMSB E
AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS
Para um melhor detalhamento acerca das

que, por sua vez, são baseados na

informações apresentadas, consultar o

situação em que se encontram os serviços

Produto 4: Mecanismos e Procedimentos

de saneamento no Município. Assim, para

para Avaliação Sistemática do PMSB e

o monitoramento e avaliação da evolução

Ações para Emergências e Contingências.

do PMSB, foram sugeridos alguns

6.1.

Mecanismos e Procedimentos

para Avaliação Sistemática do PMSB

instrumentos de gestão, com destaque
para o Sistema de Informações Municipais
de Saneamento Básico previsto na "Ação

Entre as operações relacionadas ao

IG1.2

saneamento básico, estão o

Informações Municipal de Saneamento

-

Implantação do Sistema de

monitoramento e a avaliação sistemática

Básico", capaz de instrumentalizar

do planejamento, da organização, da

análises q uali-q uantitativas das variáveis

estrutura e dos serviços prestados, sendo

identificadas em termos de oferta e

etapas imprescindíveis para o avanço do

demanda para cada eixo do saneamento.

tema no município.

Esse sistema também tem por objetivo

O monitoramento tem por objetivo

reunir os dados necessários para a

verificar o atendimento a padrões de

proposição e análise de indicadores a

qualidade pré-estabelecidos e pode ser

serem utilizados, de forma a permitir uma

realizado tanto por órgãos municipais

avaliação dos serviços prestados.

quanto estaduais ou, ainda, por meio de

É importante ressaltar que, além dos

convênio firmado com institutos de

diversos indicadores propostos para cada

pesquisa e universidades.

um dos eixos, o sistema apresenta outros

Já a avaliação compreende a análise da

que representam a qualidade dos serviços

evolução da situação do saneamento

prestados indiretamente tais como

básico mediante os mecanismos de

indicadores financeiros, de saúde e de

acompanhamento, baseada no

satisfação da população. A saúde da

planejamento previamente estabelecido.

população está intimamente relacionada

Deve ser feita pela administração

com o acesso aos serviços de saneamento

municipal, representada pelo órgão gestor

básico. Já os indicadores financeiros

do saneamento ou secretaria

buscam demonstrar se os recursos e

responsável, sempre considerando as

investimentos destinados aos setores são

contribuições de processos participativos,

suficientes para a ampliação e a

bem como dos mecanismos de

manutenção da prestação dos serviços.

representação da sociedade.

Adicionalmente, ainda foram propostos

Na etapa anterior foram estabelecidos

um "Relatório de Avaliação Anual do

objetivos e metas a serem atingidos por

PMSB", a Criação do Núcleo de Gestão do

meio das ações e programas propostos

Saneamento Básico, a Análise de

Execução:

Apoio Técnico:

Realização:

Apoio:

IF;J

pejx!y!vo

CBHSF
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Execução das Ações Propostas (para

pontos estratégicos como, por exemplo,

identificação das dificuldades durante a

nos pontos de atendimento da Prefeitura

execução de cada uma delas) e relatórios

Municipal. Esta versão deve ser clara e

de pesquisas de satisfação da população,

objetiva e apresentar os principais

tendo como base, as diretrizes para

resultados e dificuldades encontradas de

determinação dos mecanismos de

maneira sucinta, ressaltando os aspectos

monitoramento e avaliação, estabelecidas

mais relevantes. Além disso, deve ser

nas leis federais n° 11.445/2007 e

elaborado com linguagem simples e

14.026/2020.

acessível. Após distribuição, deve ser

6.2.

Mecanismos e Procedimentos

realizado um "Seminário Público de
Acompanhamento do PMSB" no qual será

para Divulgação PMSB

apresentado o relatório de avaliação
Para que seja assegurado à população o

anual do Plano. Desta forma, são

pleno conhecimento do andamento da

garantidos à população os direitos de

execução das ações propostas neste

tomar conhecimento da situação em que

Plano Municipal de Saneamento Básico

se encontra a implementação das ações e

foram estabelecidos alguns mecanismos

de emitir sua opinião e discutir possíveis

de divulgação. São eles: o Relatório de

adequações ou melhorias.

Avaliação Anual do PMSB, a versão
simplificada impressa do relatório e o
Seminário Público de Acompanhamento

6.3.

Mecanismos de Representação

da Sociedade

do PMSB. O Relatório de Avaliação Anual

Os principais agentes na defesa dos

do PMSB, tratado no item anterior, além

interesses da população em relação ao

de ser um mecanismo de avaliação,

saneamento básico são o Conselho

também é um dos mais importantes

Municipal de Defesa do Meio Ambiente

mecanismos de divulgação do Plano, uma

(COMDEMA) e a entidade de regulação e

vez que sintetiza todas as informações de

fiscalização dos serviços de saneamento,

acompanhamento da implementação das

sendo assim propostas as ações 1S1.1

ações e programas propostos. Esse

Inclusão do Saneamento Básico e das

Relatório deve ser publicado com

atividades de acompanhamento do PMSB

conteúdo integral no site da prefeitura em

na Política Interna do Conselho Municipal

link de fácil acesso. A publicação deve ser

do Ambiente" e "IJA1.5 Designação do

amplamente divulgada nos principais

órgão ou entidade para regulação e

meios de comunicação existentes no

fiscalização dos serviços de saneamento

município e fazer parte do Sistema de

básico".

Informações Municipais sobre
Saneamento.

As ações ora mencionadas se configuram
como elementos essenciais de controle

Além disso, deve ser elaborada uma

social, tornando efetiva a participação da

versão simplificada desse relatório, que

sociedade no planejamento da prestação

será impressa e disponibilizada para a

dos serviços de saneamento básico.

população em meios eletrônicos e em

Assim, o COMDEMA e o órgão regulador

Execução:

Apoio Técnico:

Y-0> - , " , -

peixe VI VO

Realização:

Ç-45~
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devem ter seus regimentos internos

sociedade, o Seminário Público de

redefinidos e estarem em pleno

Acompanhamento do PMSB, citado no

funcionamento o mais rápido possível

item anterior, é o mecanismo por meio do

para que possam acompanhar o processo

qual a sociedade poderá se inteirar e

de implementação das ações e programas

manifestar diretamente a sua opinião a

propostos neste PMSB.

respeito da implementação das ações e

Portanto, tais instituições devem estar

programas do PMSB.

cientes dos anseios e das necessidades

6.4.

da população, acompanhar de maneira

o

assídua a implementação das ações e
programas do PMSB, além de possuírem
um representante da sociedade civil. Para
tanto, é importante que seus os membros
mantenham articulações com a
população, com os profissionais da
administração municipal, inclusive os da
Câmara Municipal. O C0MDEMA e o órgão
regulador devem ainda realizar uma
análise crítica do "Relatório de Avaliação
Anual do PMSB", questionar o que
considerarem pertinente e propor ou
sugerir soluções para os problemas
eventualmente identificados.

Revisão do Plano
PMSB deve ser atualizado com

periodicidade mínima de 10 (dez) anos
pelo órgão municipal da gestão do
saneamento conforme atualizado pela Lei
Federal n 1 14.026/2020. Desta forma,
devem ser ajustadas as ações, os
programas, o cronograma de execução,
incluindo os prazos estabelecidos, entre
outros elementos constantes do Plano, de
acordo com o aferido nos relatórios de
avaliação anual, seminários públicos de
acompanhamento e outros eventos que
discutam questões relativas ao
saneamento básico. Também devem ser
consideradas as sugestões, reclamações

Por fim, além da atuação permanente do

e opiniões da população.

como agentes de representação da

Execução:

Apoio Técnico:

pe e vivo

Realização:

Ç-45:5
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7. AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS
Para um melhor detalhamento acerca das

caracterizar as estruturas disponíveis e

informações apresentadas, consultar o

estabelecer as formas de atuação da

Produto 4: Mecanismos e Procedimentos

operadora responsável em caráter

para Avaliação Sistemática do PMSB e

preventivo, emergencial e de

Ações para Emergências e Contingências.
O Plano de Contingências é um
documento normativo que descreve, de
forma clara, concisa e completa, os riscos,
os atores e as suas responsabilidades
com relação as ações a serem
implementadas em casos de eventos
adversos. É um documento que possui
caráter executivo e preventivo e que busca
conferir grau adequado de segurança aos
processos e às instalações operacionais,
no caso de eventuais descontinuidades.

readeq uação, procurando aumentar a
segurança e a continuidade operacional
das instalações relacionadas. No caso do
saneamento básico a segurança está
vinculada aos serviços de abastecimento
de água, de esgotamento sanitário, de
drenagem urbana e ao manejo das águas
pluviais, da limpeza urbana e dos resíduos
sólidos.
Ações de Emergência

7.1.

Dentre os aspectos abordados pelos
Planos de Contingências, estão os Planos

O Plano trata dos eventos que, por sua

de Emergências, que por sua vez devem

natureza, apenas se verificam em

refletir as etapas essenciais necessárias

situações excepcionais, tais como:

para iniciar, dar continuidade e encerrar

eventos climáticos extremos, ações

uma ação de resposta a uma emergência.

humanas e outros incidentes inesperados,

Esta etapa deve ser concisa, objetiva e de

que tenham um impacto negativo

fácil aplicação.

significativo na prestação do serviço. Seu
planejamento deverá prever atuação com
a Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros

A seguir são apresentadas algumas
situações para cada eixo e suas
respectivas respostas emergencia is.

quando existirem no município, que detém
informação e conhecimento sobre as

7.1.1. Abastecimento de água

•

possíveis situações de risco.

Mananciais de abastecimento

A necessidade de se dar resposta aos

Em

variados tipos de eventos excepcionais

mananciais:

incita as entidades gestoras a adotarem

• Interrupção

Plano de Contingências que incluam

casos

• Intensificação

adequados à resposta para cada uma das

comunicação

As denominadas Ações de Contingência e
de

Emergência
Execução:

buscam,

então,

Apoio Técnico:

v..
peDeVIVO
1.1 11. -

dos

do

abastecimento

pelo

das
social

campanhas

de

visando

a

racionalização do uso de água;
•Avaliação

ocorrer.

contaminação

manancial atingido;

procedimentos com autonomia própria e
situações de emergência que possam

de

possibilidade

da

acionamento
emergenciais
Realização:

CBHSF

de

de

estruturas

de

captação,
Apoio:

EM
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transferência ou de transposição de

falta de produtos químicos, são

vazões de água bruta e/ou tratada;

recomendadas as seguintes ações:

• Identificação dos tipos, fontes e

.Execução de reparos das instalações

magnitudes de contaminação para o

danificadas e troca de equipamentos se

devido tratamento, caso seja possível;

necessário;

• Comunicação à população, autoridades,

• Promoção de controle e ações de

Polícia local e órgão de controle

racionamento da água disponível nos

ambiental.

reservatórios de água tratada;

Já em casos de escassez de água nos

• Promoção do abastecimento por

períodos de estiagem:

caminhão tanque/pipa, especialmente

• Realizações de comunicação e de

para os usos essenciais, como

campanhas para promover o uso

abastecimento humano e

responsável da água devido à
perspectiva de estresse hídrico ou de
situação de vulnerabilidade hídrica;
• Adoção de medidas conjunturais de
caráter voluntário entre os vários setores
de usuários da água;

dessedentação;
• Comunicação ao titular do serviço e aos
órgãos de fiscalização e controle;
• Comunicação à população;
• Acionamento de estruturas de sistemas
de geração autônoma de energia.

• Intensificação das campanhas de

• Comunicação à empresa de energia para

comunicação social visando a

o acionamento dos planos emergenciais

racionalização do uso de água;

de fornecimento de energia;

.Redução de consumo através de
instrumentos legais ou tarifários que
estabeleçam limites para a captação e
uso da água.

• Comunicação às equipes de reparos de
emergência;
*Aquisição em regime de emergência de
produtos químicos.

• Interrupções seletivas no abastecimento
de água;

• Redes de captação, adução e
distribuição de água

• Medidas de controle para cada

Quando identificados rompimentos na

consumidor, associada ou não à

rede de distribuição, nas adutoras de água

aplicação de tarifas.

bruta e tratada, danos nas estruturas de

• Obrigação individualizada de redução de

reservatório e elevatórias de água tratada

consumo mediante a implantação de

ou falhas elétricas nos sistemas de

práticas de racionamento associadas a

bombeamento, as recomendações são:

sistemas de aplicação de penalidades.

'Execução de reparos nas instalações

o

Estações de tratamento de água

danificadas e troca de equipamentos se

Para as situações de interrupção no
fornecimento de energia/pane no sistema
elétrico, pane ou falha em equipamentos

necessário;
• Promoção do controle e ações de gestão
da demanda de água;

eletromecânicos, falhas estruturais ou

ã

Execuç o:

Apoio Técnico:

Y">, -

Realização:
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• Promoção do abastecimento por

*Acompanhamento e campanha de

caminhão tanque/pipa, especialmente

avaliação das condições de saúde das

para os usos essenciais;

famílias afetadas;

• Comunicação ao titular do serviço e aos

• Rea locação provisória das famílias
afetadas.

órgãos de fiscalização e controle;
• Comunicação da população;

Se houver extravasamentos de esgotos

• Comunicação às equipes de reparos de

em estações elevatórias finais/grande
porte:

emergência.

• Comunicação à concessionária de

7.12. Esgotamento sanitário

Para

danos

eletromecânicos

em
e

energia elétrica;

equipamentos
de

sistemas

suprimento de energia elétrica:

• Reparação das instalações danificadas;
• Instalação de equipamentos reserva;
• Comunicação aos órgãos de controle

• Comunicação à concessionária de
energia elétrica;

ambiental;
• Instalação de sistemas emergenciais de

• Reparação das instalações danificadas;
• Instalação de equipamentos reserva;
• Contenção e controle dos impactos no
meio ambiente;

controle e de armazenamento do esgoto
extravasado.
• Implementação

Plano

do

de

recuperação das áreas degradadas.

• Comunicação aos órgãos de controle
ambiental;

Caso ocorra paralisação da estação de
tratamento de esgotos:

• Instalação de sistemas emergenciais de

'Execução de reparos das instalações

controle e de armazenamento do esgoto

danificadas e troca de equipamentos se

extravasado.

necessário;

Em casos de rompimento de linhas de
recalque, coletores tronco, interceptores e
emissários:

• Comunicação ao titular do serviço e aos
órgãos de fiscalização e controle;
*Acionamento do Plano emergencial de

• Reparação/substituição das tubulações
danificadas;

recebimento e de armazenamento dos
efluentes;

• Recomposição dos taludes e canais;

• Comunicação à população;

• Contenção e controle dos impactos no

• Comunicação aos órgãos ambientais;

meio ambiente;

• Comunicação à concessionária de

• Comunicação aos órgãos de controle
ambiental.

energia elétrica para o acionamento dos
planos emergenciais de fornecimento de

Em ocorrências de retorno de esgotos em
imóveis:

energia;
• Acionamento de estruturas de sistemas

• Reparação das instalações danificadas;
.Execução dos trabalhos de limpeza e
desinfecção;

Execução:

de geração autônoma de energia.
• Implementação

do

Plano

recuperação das áreas degradadas.

Apoio Técnico:

'P~> ~

Reallzaço:

- , 1 -
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7.1.3. Resíduos sólidos

• Implantação de esquema emergência[

Interrupção e/ou descontinuidade dos
serviços de limpeza urbana, de coleta

para a coleta e disposição final dos
resíduos da saúde;

seletiva, de resíduos da construção civil,

• Comunicação aos prestadores de

de podas de árvores e capinas e de

serviços de saúde públicos e privados;
• Comunicação à população.

serviços especiais:
• Contratação de empresas e/ou
equipamentos;
• Contratação de pessoal em regime
extraordinário;
• Realização dos serviços em regime de
mutirão para a efetuação do serviço;
Interrupção e/ou descontinuidade dos
serviços de coleta, de transporte e de
disposição final dos resíduos sólidos

•Alerta sobre a possibilidade de
ocorrência de chuva;
• Informação às comunidades das áreas
• Apoio às populações afetadas.
• Remoção e apoio às populações
afetadas;
• Informação às autoridades de controle

domiciliares:
• Contratação de empresas e/ou de
equipamentos;
• Contratação de pessoal em regime

de tráfego e à defesa civil;
• Ativação dos procedimentos pela Defesa
Civil;
• Comunicação aos operadores e às

extraordinário;

autoridades

• Comunicação à população.
emergenciais

de

recebimento e de armazenamento de
resíduos sólidos;
• Comunicação aos órgãos de controle
ambiental;
• Implantação de planos de recuperação e
monitoramento das áreas degradadas.
Interrupção e/ou descontinuidade dos
serviços de coleta, de transporte e de
disposição final dos resíduos sólidos de
serviços de saúde:
• Contratação de empresas e/ou de
equipamentos;
• Contratação de pessoal em regime
extraordinário;

Execução:

Em eventos de Alagamento ou Inundação:

sujeitas à inundação;

• Comunicação à população.

• Instalações

7.1.4. Drenagem urbana

Apoio Técnico:

Y1-1>

•Acionamento

pela

procedimentos

dos

específicos para as áreas sujeitas às
inundações localizadas;
• Isolamento do tráfego, utilização de
rotas alternativas e apoio de campo para
orientar a mobilidade urbana e os
transportes;
• Acionamento

dos

serviços

de

manutenção emergencial;
• Operação dos serviços de saúde pública
em regime de emergência;
• Decretação de estado de emergência;
• Realização

dos

serviços

recomposição das áreas afetadas.

Realização:

ç4Ç

pevivo

responsáveis

prestação de serviços público;

' - , 1 -

CBHSF

Apoio:
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8. SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Para um detalhamento maior acerca das

8.3.

Escopo do projeto

informações apresentadas, consultar o

A condição atual das instituições ligadas à

Produto 5: Termo de Referência para a

gestão do saneamento em Boquira em

Elaboração do Sistema de Informações
Municipal de Saneamento Básico.

relação à disponibilidade de dados e
informações e a sua articulação para

Para o monitoramento e avaliação da

promoção de um Sistema de Informações

evolução do PMSB de Boquira ao longo do

em Saneamento aponta para a

tempo, a Ação IG1.2 propõe a elaboração

implantação de um Sistema de

de um Sistema de Informações Municipais

Informações simples e de fácil acesso e

de Saneamento Básico, sendo necessária

manutenção, que possibilite, em um nível

a contratação de empresa terceirizada

primário: (i) a reunião de todos os dados e

especializada para a execução da referida

informações disponíveis e a definição

ação. Assim, é imprescindível uma Termo

daqueles a serem incorporados ao

de Referência cuja minuta integral com

sistema para a geração de indicadores; (ii)

todos os requisitos para sua contratação

a reunião e organização dos indicadores a

encontram-se no referido produto 5,

serem utilizados; (iii) a criação de uma

sendo transcritos a síntese das diretrizes

estrutura perene de coleta, tratamento e

básicas de contratação e elaboração do

organização dos dados para

sistema, apresentadas a seguir.

acompanhamento anual de sua evolução;

8.1.

(iv) a definição das atribuições de cada

Objetivo Geral

Secretaria da Prefeitura Municipal ou
Prestação

de

Serviços

Técnicos

órgão ligado à gestão do saneamento,

Especializados para Elaboração e

para o gerenciamento do sistema; (v)

Implantação do Sistema de Informação

orientação da aplicação de recursos; (vi)

Municipal de Saneamento Básico do

contribuição para o controle social.

Município de Boquira, no estado da Bahia.
A primeira etapa do sistema é parte
8.2.

Objetivos Específicos

integrante deste projeto na qual a

Criação de um Sistema de Informações

Contratada deverá desenvolver e

capaz de instrumentalizar análises quali-

implementar um Sistema de Informações

quantitativas das variáveis dos serviços

com um conteúdo mínimo de

de Saneamento Básico em termos de

funcionalidades, bem como o

oferta e demanda;

fornecimento de hardware e software,

Reunir os dados necessários para a
geração de indicadores a serem utilizados
nos cálculos de demanda e de oferta dos
serviços de saneamento, de forma a

além de treinamento do corpo técnico que
ficará diretamente responsável pela
operação e análise das informações
produzidas portal sistema.

permitir uma avaliação dos serviços

A segunda etapa do sistema deverá ter

prestados.

seu

Execução:

Apoio Técnico:

conteúdo
Realização:
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estabelecidos pela Contratada, a partir

capacitação dos

das demandas identificadas, prevendo-se

instituições relacionadas ao saneamento,

os prazos e recursos para sua

que estejam ou venham a estar

implantação, sendo definido no Plano de

disponíveis e capacitados para auxiliar

Adequação do Sistema.

com a coleta, bem como o tratamento e a

Além disso, caberá à Contratada levantar
e atualizar informações sobre os futuros
usuários do sistema (número de
funcionários da Prefeitura alocados,
qualificação dos técnicos, conhecimentos
relacionados a banco de dados, definição

profissionais

das

disponibilização de dados e informações
referentes ao saneamento em Boquira,
para promoção de uma rede perene de
intercâmbio, diálogo e fortalecimento do
sistema de informações em saneamento
municipal.

modo de comunicação entre demais

De posse do detalhamento da concepção

atores envolvidos no processo, como é o

do sistema acordado, a Contratada deverá

caso de prestadores dos serviço, do

propor uma estrutura detalhada do

conselho de saneamento, dentre outros

Sistema, adquirir todo o material

em.) e infraestrutura física (incluindo

necessário e implantar sistema que

computadores, softwares, sistemas,

permita a integração, manutenção e

dados, indicadores etc.) existente na

atualização dos dados, informações e

Prefeitura e que deverão servir de base

indicadores relacionados à gestão do

para a futura implementação e operação

saneamento em nível municipal.

do sistema objeto do TR. Caberá ainda à
Contratada, juntamente com instituições e
pessoas ligadas à gestão do saneamento
no município de Boquira, avaliar a
condição das Secretarias da Prefeitura
Municipal e instituições ligadas à gestão
do saneamento para gerenciar o sistema,
o nível do pessoal a ser alocado para essa
função, assim como o estabelecimento do
nível hierárquico de acesso para a
manutenção do sistema.

A Contratada deverá propor um sistema
que comporte, em uma primeira etapa, o
número de indicadores de saneamento
necessários, sendo exequível a sua
implementação, a partir das informações
disponíveis e levantadas na fase de
avaliação de infraestrutura e propostas.
Nesse sentido, deve-se especificar a
relação de todas as informações
consideradas durante o carregamento da
base de dados e indicadores disponíveis e

Essa avaliação vai ao encontro de uma

que possam ser prontamente utilizados,

das principais demandas em torno da

constituindo a primeira etapa do sistema.

implantação de um Sistema de
Informações em Saneamento, o qual visa
promover uma maior articulação e
interação entre os órgãos e Secretarias
que gerenciam o saneamento no
município. Nesse sentido, torna-se
primordial a promoção de ações de
Execução:

Apoio Técnico:

r P>

-

Após a implementação e homologação do
sistema, deverá ser realizada a
capacitação e treinamento de pessoal
indicado pela Prefeitura, de forma a
permitir a sua operação e manutenção,
sendo intrínseco a esse processo a
elaboração e disponibilização de um
Realização:

Apoio:

, 2 .

pevivo

CBHSF
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Manual do Usuário para operação do

que os prazos de entrega dos produtos

Sistema.

totalizam, juntos, 150 dias de trabalho,

O prazo de execução dos serviços objeto
da presente seleção será de 11 (onze)
meses, contados a partir da data de
emissão da Ordem de Serviço. Ressalta-se

Execução:

Apoio Técnico:

Yl> ',I I,'.

pxevwo

sendo que durante os demais 180 dias,
deverá a Contratada oferecer serviços de
manutenção do Sistema de Informações à
Prefeitura, sempre que solicitada.

Realização:

Ç~~
CBHSF
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9. REGULAMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Neste PMSB, foram propostas quatro

municípios, regulamentos vigentes de

minutas de regulamento, sendo uma para

entes reguladores nacionais e

cada eixo: abastecimento de água,

internacionais, além de legislações

esgotamento sanitário, resíduos sólidos e

pertinentes aos quatro eixos do

drenagem urbana, além daquela para

saneamento. Além disso, foram

implementação da política municipal de

incorporadas com plementações de

saneamento básico. Tais

acordo com as particularidades do

regulamentos

município e suas respectivas normas

estão

apresentados

nos itens 11.1, 112, 113, 11.4 e 11.5.
A implementação dos Regulamentos
requer o estudo e compreensão das leis
municipais. Desta forma, este Plano
não visa exaurir o conhecimento
jurídico-administrativo do município. As
minutas devem ser avaliadas e
discutidas tanto pelo Executivo quanto
pelo Legislativo Municipal.

legais vigentes disponibilizadas.
Além disso, foram elaboradas minutas
que dispõe sobre a instituição do Plano
Municipal de Saneamento Básico e sobre
a Política do Regime Integrado da
Prestação, Regulação, Fiscalização e
Controle dos Serviços de Saneamento.
Estas tornam legítimo o PMSB,
determinam condições para a prestação,

Para a elaboração das minutas foram

regulação, fiscalização e controle dos

estudados regulamentos de outros

serviços de saneamento básico.

Execução:

Apoio Técnico:
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Apoio:
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11.ANEXOS
111. Minuta de Regulamento dos Serviços de Abastecimento de Água

MINUTA DE REGULAMENTO
DOS SERVIÇOS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

W

I

Ex.cuçho:
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Das Situações Especiais (Art. 103° ao Art. 106°)
CAPÍTULO V

DAS CONDUTAS IRREGULARES DO USUÁRIO E DOS PROCEDIMENTOS PARA
APLICAÇÃO DE SANÇÕES PELO PRESTADOR
Seção 1
Da Constatação e da Apuração de Irregularidade (Art. 107° ao Art. 109°)
Seção 11
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Seção III
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CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS (Art. 1161 ao Art. 121 1

)

ANEXO 1
Tabela das variações-limite para caracterização de uso atípico
DEFINIÇÕES
Ficam estabelecidas, para este Regulamento, as seguintes definições:
1— abastecimento de água: serviço público que possibilita ao usuário o acesso à água potável que
envolve, parcial ou integralmente, as etapas de captação, elevação, tratamento, reservação, adução
e distribuição de água até as ligações prediais;
II— água bruta: água em seu estado natural, antes de passar por processo de tratamento;
III - água captada: água retirada de recurso hídrico, superficial ou subterrâneo;
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IV - água distribuída: água potável disponibilizada para abastecimento público;
V - água potável: água para consumo humano cujos parâmetros microbiológicos, físicos,
químicos e radioativos atendam ao padrão de potabilidade, conforme definido pela Portaria n°
888 de 2020 do Ministério da Saúde, e que não ofereça riscos à saúde;
VI - atualidade: modernidade dos equipamentos, das instalações e das técnicas, inclusive as de
manutenção e conservação, por meio da absorção de novas tecnologias, especialmente aquelas
que tragam benefícios diretos para os usuários;
VII—base mensal de faturamento: cálculo da fatura considerando volume proporcional a 30 dias
para aplicação conforme a estrutura tarifária;
VIII—cadastro de usuários: conjunto de registros atualizados do prestador para fins de medição,
faturamento e cobrança, bem como para apoio ao planejamento e controle operacional;
IX - calendário de leitura: datas fixadas antecipadamente para a realização da leitura dos
hidrômetros;
X - cavalete: conjunto padronizado de tubulações e conexões, ligado ao ramal predial de água,
destinado à instalação do hidrômetro;
XI - consumo mínimo: volume a ser faturado quando o volume utilizado de água é inferior ao
estipulado em resolução tarifária;
XII - continuidade: prestação de serviço de forma ininterrupta, exceto nas situações previstas no
artigo 97 deste Regulamento;
XIII - contrato de Prestação de Serviço: instrumento legal que define as características técnicas e
as condições comerciais da prestação dos serviços de abastecimento de água, acordado entre o
prestador e o usuário;
XIV - eficiência: prestação dos serviços, de acordo com as normas técnicas aplicáveis e padrões
satisfatórios, de forma a assegurar qualitativa e quantitativamente o cumprimento de objetivos e
metas, com obtenção de máximo rendimento no uso dos recursos utilizados;
XV - estação elevatória: conjunto de tubulações, equipamentos e dispositivos destinados a
conduzir água para um nível superior de altitude;
XVI - faixas non aedjflcandi: são áreas ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de
domínio público das rodovias e ferrovias, gravadas por restrições administrativas, que tornam

e
e
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obrigatória a reserva de uma faixa não-edificável de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo
maiores exigências em legislação específica.
XVII - fatura: documento que discrimina o valor referente a cada um dos serviços prestados e
apresenta o valor total a ser pago pelo usuário incluindo multa, juros e atualização monetária;
XVIII - grande usuário: usuário não residencial com uso mensal acima de 200 m 3

;

XIX - hidrômetro: equipamento destinado a medir e registrar, contínua e cumulativamente, o
volume de água fornecido a um usuário;
XX - hidrômetro individual: aparelho que realiza a medição do volume de água que flui para uma
unidade usuária com o objetivo de faturamento individualizado;
XXI— hidrômetro principal: aparelho que realiza a medição do volume de água que flui do sistema
do prestador por uma ligação;
XXII - instalação predial de água: conjunto de tubulações, conexões, aparelhos e equipamentos,
de responsabilidade do usuário, situados após o ponto de entrega de água;
XXIII - integralidade: conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos diversos
serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso integral de acordo com suas
necessidades;
XXIV - lacre do hidrômetro: material utilizado para garantir a inviolabilidade do hidrômetro;
XXV —lacre do padrão: material utilizado para garantir a inviolabilidade da ligação do hidrômetro
ao padrão;
XXVI—ligação clandestina: conexão de instalação predial ao sistema público de abastecimento
de água executada sem o conhecimento do prestador;
XXVII—ligação de água: conexão do ramal predial de água ao sistema público de abastecimento
de água;
XXVIII - ligação medida: aquela em que há hidrômetro instalado;
XXIX - padrão de ligação: conjunto constituído do cavalete, do registro hidráulico e do
hidrômetro;
XXX - paralisação: cessação de abastecimento por período superior a 12 (doze) horas
consecutivas;
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XXXI - pauta tarifária: relação das diversas tarifas a serem aplicadas no faturamento dos serviços
de abastecimento de água;
XXXII - plano de emergência e contingência: documento que define um conjunto de
procedimentos que permite ao prestador de serviços de abastecimento de água prevenir e, diante
de ocorrências, providenciar soluções adequadas às situações de emergências, incluindo
levantamento dos pontos críticos e vulneráveis dos sistemas mapeados em sua área geográfica de
abrangência;
XXXIII— ponto de entrega de água: ponto de conexão do ramal predial de água com as instalações
prediais do usuário;
XXXIV - prestador: pessoa jurídica, consórcio de empresas, departamento municipal, serviço
autônomo ou consórcio público que preste os serviços públicos de abastecimento de água;
XXXV - prestador regional: prestador que atende a 2 (dois) ou mais municípios, contíguos ou
não;
XXXVI - ramal predial de serviço de abastecimento de água: conjunto de tubulações e conexões,
situado entre a rede pública de abastecimento de água e o ponto de entrega de água, excluindo o
padrão de ligação;
XXXVII - registro hidráulico: aparelho destinado a interromper o fluxo de água em uma
tubulação;
XXXVIII - religação: procedimento efetuado com o objetivo de restabelecer a prestação de
serviço ao usuário após suspensão ou desligamento;
XXXIX - religação de urgência: religação caracterizada pelo prazo máximo de 4 (quatro) horas
entre o pedido e sua efetivação;
XL - reservatório ou caixa d'água: estrutura ou dispositivo para acumulação de água do sistema
público de abastecimento de água ou de um usuário;
XLI - segurança: utilização de todas as medidas possíveis para prevenção, redução e afastamento
de riscos na prestação dos serviços;
XLII - serviço não tarifado: serviço cobrável sob a forma de preço;
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XLIII - sistema público de abastecimento de água: conjunto de instalações e equipamentos que
tem por finalidade captar, elevar, tratar, reservar, aduzir e distribuir água potável até as ligações
prediais;
XLIV - suspensão: ato do prestador a fim de cessar a prestação de serviço devido a
descumprimento de normas por parte do usuário;
XLV - tarifa de água: valor aplicável ao uso faturado de água para o cálculo de faturarnento do
serviço de abastecimento de água;
XLVI - tarifa mínima pela disponibilidade: valor fixo a ser cobrado por unidade usuária,
independentemente do volume utilizado de água, referente à cobertura de uma parcela dos custos
fixos que viabilizam a prestação dos serviços de água;
XLVII - titular dos serviços públicos: ente federado que detenha a competência constitucional de
delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a prestação dos serviços públicos de
saneamento básico;
XLVIII - unidade usuária ou economia: imóvel ou parte de um imóvel que é objeto de ocupação
independente que utiliza os serviços públicos de abastecimento de água, mesmo que por meio de
ligação única;
XLIX - uso atípico: situação em que o volume utilizado no mês corrente ultrapassar a média dos
12 (doze) últimos volumes utilizados de água disponíveis em percentual definido na tabela do
Anexo 1 deste Regulamento;
L - uso faturado: volume utilizado para cálculo de faturarnento;
LI - uso médio: volume estimado a ser calculado pela média dos volumes utilizados de água dos
últimos 12 (doze) ciclos de faturamento disponíveis;
LII - uso presumido: volume estimado a ser calculado segundo metodologia homologada pelo
Ente Regulador.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJE3NJJEMDM0NZFBNJIZQZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Julho de 2022
131 - Ano XIV - Nº 2549

Boquira

CAPÍTULO!
DO PRESTADOR DOS SERVIÇOS
Seção 1
Disposições Gerais
Art. 1° Competem ao prestador o planejamento, a implantação, a ampliação, a operação e a
manutenção dos sistemas públicos em cumprimento aos Planos Municipais de Saneamento no
limite de suas atribuições, aos contratos com o titular, às normas de regulação e às demais normas
vigentes, efetuando administração eficiente e comercialização dos serviços concedidos.
§ 1 0 O prestador cumprirá o contrato de programa vigente o qual deverá ser revisado, conforme
estabelece a política nacional de saneamento básico ou de concessão por meio de processo
licitatório que vierem a ser firmados.
§ 2 0 Quando os serviços forem prestados diretamente por órgão municipal ou por serviço
autônomo, o prestador obedecerá aos ditames legais pertinentes.
§ 3 0 O prestador buscará a integralidade da sua atuação, com vistas a maximizar a eficácia e os
resultados das suas ações.
Art. 2 1 O prestador deverá realizar a operação e a manutenção do sistema de abastecimento de
água para a população usuária, em conformidade com as normas técnicas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT e demais normas pertinentes.
Parágrafo único: A prestação dos serviços será feita de modo a contribuir para a saúde pública
e proteção do meio ambiente.
Art. 3 0 O prestador é responsável pela adequada prestação dos serviços, que compreende a
integralidade, a continuidade, a eficiência, a segurança e a atualidade.
Art. 41 0 prestador deverá assegurar o suprimento de água potável de forma contínua, garantindo
sua disponibilidade durante as vinte e quatro horas do dia.
§ 1 0 0 fornecimento de água deverá ser realizado mantendo na rede pública uma pressão dinâmica
disponível mínima que permita o abastecimento contínuo.
§ 2 0 O prestador deverá estar preparado para solucionar problemas decorrentes de qualquer
eventualidade que prejudique o funcionamento normal do sistema.
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§ 3 0 Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a paralisação do abastecimento de água
efetuada por motivos mencionados no art. 103 deste Regulamento.
§ 40 O prestador deverá manter controle integral e sistemático da qualidade da água distribuída

para consumo humano, em especial o Plano de Segurança da Água, conforme exigências da
Portaria n° 888 de 2021 do Ministério da Saúde.
Art. 50 O prestador deverá elaborar plano de emergência e de contingência específico para cada
município ou localidade atendida para os casos de paralisações do fornecimento de água,
mantendo exemplar em cada escritório local.
Parágrafo único: No caso de fornecimento de água, o cumprimento do plano de emergência e
contingência deverá garantir o abastecimento de água potável aos serviços de caráter essencial,
enumerados no art. 94 deste Regulamento, em consonância ao disposto na Portaria n° 888 de 2021
do Ministério da Saúde, quando o tempo de paralisação for superior a 12 (doze) horas.
Art. 60 A implantação dos sistemas públicos de abastecimento de água, as ligações prediais e as
instalações de equipamentos de medição serão efetuadas pelo prestador ou terceiro devidamente
autorizado.
Parágrafo único: O prestador implantará os sistemas públicos de abastecimento de água
preferencialmente em áreas públicas de uso comum.
Art. 71 Em caso de dano ao patrimônio do usuário, o procedimento para apuração, inclusive
quando houver emissão de laudo pericial, deverá ser concluído em até 60 (sessenta) dias a contar
da data da solicitação do usuário.
Parágrafo único: Constatado o dano ocasionado pelo prestador, o ressarcimento ao usuário,
devidamente atualizado pela taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC deverá
ser feito por meio de crédito a ser processado nas faturas seguintes ou, se houver solicitação do
usuário, por depósito bancário identificado, ordem de pagamento ou pelo envio de cheque
nominal no máximo de 30 (trinta) dias úteis.
Art. 80 O prestador de serviços executará, de forma constante, a conservação e a manutenção dos
sistemas públicos de abastecimento de água, mantendo-o em condições adequadas de operação,
segurança e limpeza, obedecendo às normas e aos procedimentos técnicos pertinentes.
§ 1 0 O prestador deverá evitar vazamentos de água com a finalidade de prevenir perdas no sistema
público de abastecimento.
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§ 2 0 O prestador, quando for informado da ocorrência de vazamentos nas redes de abastecimento
de água, adotará medidas imediatas e manterá registros com as providências adotadas.
§ 30 Nos casos de impedimento da adoção de medidas imediatas, o Prestador registrará as razões.

§ 4 0 O prestador deverá adotar medidas de segurança e de prevenção de acidentes, bem corno
medidas adequadas de proteção no sentido de restringir o acesso de pessoa não autorizada às
unidades operacionais.
§ 50 As unidades operacionais deverão dispor de identificação própria e do prestador de serviços
e conter avisos de advertência.
§ 6 1 A manutenção de unidades operacionais obedecerá ao estipulado no Manual de Operação e
as intervenções serão obrigatoriamente registradas.
§ 7 0 Os registros referidos neste artigo deverão ser mantidos no livro de ocorrência de cada
unidade operacional por pelo menos 24 (vinte e quatro) meses.
Art. 8° O prestador deverá manter os reservatórios de distribuição e acumulação devidamente
trancados e as aberturas de ventilação devem impedir a entrada de água de chuva e de
contaminantes.
Art. 9° O prestador realizará inspeção sanitária e análises específicas nos reservatórios de
distribuição e acumulação, no mínimo a cada 3 (três) meses, para identificar a necessidade de
manutenção e limpeza.
Parágrafo único: Identificada a necessidade, será realizada a limpeza e desinfecção imediata do
reservatório, com registro obrigatório da intervenção.
Art. 100 O prestador utilizará pessoal técnico, próprio ou de terceiros, legalmente habilitado,
devidamente capacitado e credenciado para a operação e manutenção dos sistemas de
abastecimento de água.
Parágrafo único: O prestador é responsável pela capacitação e atualização técnica periódica do
pessoal próprio envolvido diretamente na prestação dos serviços e exigirá que o pessoal
terceirizado seja submetido a semelhante treinamento.
Art. 110 O prestador controlará, de acordo com Portaria n° 888 de 2011 do Ministério da Saúde,
a qualidade e a potabilidade da água por ele distribuída para consumo humano com a finalidade
de mantê-las nos padrões e níveis estabelecidos.
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§ 1 0 O prestador deverá encaminhar, à autoridade de saúde pública competente, relatórios das
análises dos parâmetros mensais, trimestrais e semestrais, com informações sobre o controle da
qualidade da água, conforme modelo estabelecido pela referida autoridade.
§ 2 0 O prestador possibilitará acesso do Ente Regulador aos resultados das análises de controle
da qualidade da água disponibilizados aos órgãos competentes.
§ 3 0 O prestador deverá exigir dos fornecedores laudo de atendimento dos requisitos de saúde,
estabelecidos em norma técnica da ABNT, para o controle de qualidade dos produtos químicos
utilizados no tratamento da água.
Art. 12° O prestador utilizará instrumento permanente de medição para gerar informações
referentes à:
1— vazão e volume de água captada, volume de água distribuída e de água utilizada;
Parágrafo único: Excepcionalmente, quando utilizar meios estimativos, o prestador deverá

registrar em relatório específico o método, os parâmetros e o intervalo de tempo entre medições,
que não poderá superar 12 (doze) horas.
Art. 130 O prestador manterá as informações referentes aos sistemas públicos de abastecimento

de água organizadas e atualizadas, sendo obrigatório:
1— cadastro por usuário, de acordo com o art. 24 deste Regulamento;
II— registro da numeração do hidrômetro, de seu lacre e das datas de instalação e de verificação;
III - croqui geral do sistema contendo a localização esquemática das unidades com suas
características principais;
IV - cadastro técnico atualizado das redes, contendo localização, diâmetro, extensão e tipo de
material das tubulações;
V - registro sobre as condições de operação das instalações dos sistemas públicos de
abastecimento de água; e
VI - registro de restrições de disponibilidade de água e de paralisações do sistema superiores a
12 (doze) horas, conforme o art. 103 deste Regulamento, contendo o motivo e as providências
adotadas para o restabelecimento.
Art. 14° O prestador adotará os padrões e indicadores de desempenho da prestação do serviço

fixados em resolução específica do Ente Regulador.
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Art. 15° O prestador apresentará ao Ente Regulador, a cada quatro anos, Plano de Exploração dos

Serviços para o Município baseado no Plano Municipal de Saneamento Básico.
§ 1 0 O Plano de Exploração deverá conter, no mínimo:
1— diagnóstico da situação atual dos sistemas de abastecimento de água;
II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização dos serviços de
abastecimento de água;
III - estratégias de operação;
IV - previsão das expansões;
V - cronograma de investimento físico e financeiro; e
VI - origem dos recursos para a realização dos investimentos.
§ 20 O plano de exploração cobrirá os serviços de abastecimento de água em toda a área de

prestação dos serviços.
§ 3 0 A apresentação ao Ente Regulador do plano previsto no capul deste artigo vincula o prestador
ao cumprimento das metas, objetivos e prazos estabelecidos.
§ 4 0 A aprovação ou a revisão superveniente de Plano Municipal de Saneamento básico obriga o
prestador, no limite de suas atribuições, a se adequar às exigências do mesmo em prazo máximo
de três meses, seja por acordo entre as partes e respectivo aditamento contratual ou por meio de
alteração do plano de exploração, em casos de prestação direta dos serviços.
§ 5 0 A ausência de Plano Municipal de Saneamento Básico não exime o prestador de apresentar
o Plano de Exploração dos Serviços.
§ 60 Nos casos de sistema integrado, o Plano de Exploração dos Serviços poderá abranger mais
de um município.
§ 7 0 O prestador informará ao Ente Regulador, com a devida justificativa, mudanças e aj Listes
Plano de Exploração dos Serviços, nos termos da Lei Federal n° 12.527/2011.

110

Art. 160 O prestador atenderá, no prazo estipulado pelo Ente Regulador, aos pedidos de

informações e de esclarecimentos sobre aspectos relacionados com a prestação dos serviços.
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Parágrafo único: Qualquer restrição relacionada ao sigilo de informações deve ser
expressamente advertida, nos termos da Lei Federal n° 12.527/2011.
Seção 11
Do Atendimento ao Público e ao Usuário

Art. 170 O prestador adotará estrutura adequada e meios de atendimento ao público e ao usuário,
telefônico, sítios eletrônicos e de outros meios que se fizerem necessários que possibilitem o
provimento de informações e o recebimento de solicitações e reclamações.
Art. 18° No caso de reclamações e solicitações, o prestador comunicará ao interessado, quando
requerido, em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis, os esclarecimentos e as providências
necessárias.
§ 1 0 O prestador deverá manter registro atualizado das reclamações e solicitações, com anotação
da data, do motivo e do número do protocolo, por no mínimo 24 (vinte e quatro) meses.
Art. 19° O prestador deverá disponibilizar em sítio eletrônico, obrigatoriamente:
- cópia deste Regulamento;
II— cópia da resolução tarifária em vigor;
III - cópia do Relatório Anual sobre a qualidade de água no município atendido, de acordo com
o Decreto Presidencial n° 5.440/2005;
IV - indicação dos documentos e requisitos necessários ao pedido de ligação de abastecimento
de água:
V - cópia do modelo de contrato de adesão;
VI - material informativo e educativo sobre os cuidados especiais para evitar o desperdício de
água, a utilização da água fornecida, o uso adequado das instalações sanitárias, bem como outras
orientações que entender necessárias;
VII - cópia da tabela de sanções aplicáveis aos usuários.
Art. 20° O prestador fornecerá ao interessado as informações solicitadas referentes aos serviços
prestados, inclusive quanto às tarifas em vigor e os critérios de faturamento.
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Art. 21° O prestador disporá de sistema, preferencialmente informatizado, que forneça o número
do registro do protocolo do atendimento, os dados do reclamante, o tipo de reclamação e o prazo
de atendimento, quando solicitado pelo reclamante.
Art. 22° Nas localidades em que não haja instituição bancária, o prestador buscará alternativas
para possibilitar ao usuário a efetivação do pagamento na própria localidade.
Seção III
Do Cadastro de Usuários e das Categorias de Unidades Usuárias
Art. 23° O prestador organizará e manterá atualizado cadastro de usuários, por município,
contendo, obrigatoriamente, as seguintes informações:
1 - identificação do usuário:
a) nome completo, número e órgão expedidor da Carteira de Identidade, ou de outro
documento válido de identificação que a substitua, e número de inscrição no Cadastro de Pessoa
Física - CPF, quando pessoa física;
b) razão social e Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, quando pessoa jurídica;
II - número de identificação do usuário;
III - endereço do usuário ou da unidade usuária em caso de faturamento individualizado;
IV - data de início da prestação dos serviços de abastecimento de água;
V - histórico de leitura e faturamento dos últimos 60 (sessenta) ciclos completos;
VI - quantidade de unidades usuárias em cada categoria, por tipo de serviço prestado.
§ 1° Para fins deste Regulamento, o usuário, responsável pelo pagamento pecuniário dos serviços
públicos de abastecimento de água, é a pessoa física ou jurídica proprietária, possuidora ou
detentora do imóvel.
§ 20 Os dados cadastrais relativos aos usuários serão utilizados pelo prestador exclusivamente

para os fins previstos neste Regulamento.
§ 31 O usuário deve informar corretamente e manter sempre atualizados os seus dados cadastrais

junto ao prestador de serviços, com o intuito de evitar responsabilização indevida.
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Art. 24° O prestador classificará a unidade usuária de acordo com a atividade nela exercida e com

base em informações prestadas pelo usuário.
§ 1° Para fins de enquadramento tarifário, serão adotadas pelo prestador as seguintes categorias:
1 - social: unidade usuária residencial habitada por família com reduzida capacidade de
pagamento, segundo critérios de enquadramento definidos em resolução específica;
II - residencial: unidade usuária utilizada para fins de moradia;
III - comercial, serviços e outras: unidade usuária utilizada para comercialização de produtos,
prestação de serviços ou desenvolvimento de atividades não contempladas em outras categorias;
IV - industrial: unidade usuária utilizada para o exercício de atividade industrial, conforme
definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;
V - pública: unidade usuária utilizada para o exercício de atividade de órgão ou entidade da
administração direta e indireta, incluindo ainda as seguintes atividades, desde que legalmente
identificadas como sem fins lucrativos: hospital, asilo, orfanato, creche e albergue.
§ 2 1 O prestador de serviços manterá cadastro comercial dos usuários e realizará a medição do
uso e faturamento destas.
§ 3° Ficam incluídas na categoria industrial ligações temporárias para construção de edificação.
§ 4 1 Após a conclusão da construção, a edificação deverá ser recadastrada e cada unidade usuária
enquadrada em uma das categorias descritas no § 1°.
§ 50 Quando em uma mesma unidade usuária houver mais de uma utilização e não for possível a

individualização do fornecimento, o prestador enquadrará a unidade de acordo com o uso
preponderante de água.
§ 6 0 O prestador informará ao usuário que a alteração da atividade exercida pode resultar em
reclassificação de categoria, sendo de responsabilidade do usuário qualquer declaração falsa ou
omissão de dados.
§ 7 0 A reclassificação de categoria da unidade usuária por iniciativa do prestador terá efeito para
fins de faturamento 30 (trinta) dias após comunicação ao usuário, cabendo contestação.
§ 8 0 O prestador, em casos de erro de classificação da unidade usuária decorrente de fato de sua
exclusiva responsabilidade, ressarcirá ao usuário os valores faturados cobrados a maior.
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§ 90 A reclassificação não tem efeito retroativo, exceto na hipótese prevista no § 8° deste artigo

e no caso de declaração falsa ou omissão de dados por parte do usuário.
CAPÍTULO II
DA SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS
Seção 1
Do Pedido de Ligação
Art. 25° O pedido de ligação de água é um ato do interessado, que deverá apresentar ou informar
o número da carteira de identidade ou outro documento de identificação válido que a substitua, o
número do Cadastro de Pessoa Física— CPF, ou, no caso de pessoajurídica, o número do Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, por meio do qual solicita ao prestador o respectivo serviço
público.
§ 1 1 0 interessado deverá também:
- apresentar os documentos previstos no caput deste artigo para efetivação da ligação;
II - fornecer informações referentes à natureza da atividade a ser desenvolvida no imóvel e, caso
exista mais de uma unidade usuária, informar a natureza da atividade de cada unidade;
III - apresentar licença emitida por órgão responsável, quando a futura unidade usuária localizarse em área onde não é permitido o parcelamento do solo urbano, ou com restrição à ocupação, ou,
ainda, de interesse e preservação ambiental.
IV - participar financeiramente dos investimentos destinados à efetivação das ligações, na forma
prevista nos artigos 34, 39 e 48 deste Regulamento; e
V - em caso de extensão de rede pública a ser executada por particular, este deverá obter
aprovação do projeto, antes do início das obras, junto ao prestador que deverá fiscalizar sua
execução.
VI - quando pertinente, apresentar em documento hábil, a anuência do terceiro que seja
proprietário do terreno pelo qual passará a tubulação necessária para a prestação dos serviços.
§ 2 0 Para fins de alteração da titularidade, o prestador pode solicitar apresentação de documento
que comprove a propriedade, posse ou detenção do imóvel.
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§ 30 Quando da efetivação da ligação, o prestador informará ao usuário o enquadramento tarifário
de cada unidade usuária e, no caso de existência de unidade da categoria residencial, sobre as
condições para a obtenção dos benefícios decorrentes de tarifa social.
§

40

A partir da data de ligação, o usuário assume a responsabilidade pelo pagamento das

respectivas faturas.
§ 50 O solicitante arcará com o custo referente à aquisição e à montagem, em local apropriado e
atendidos os requisitos técnicos definidos pelo prestador, do padrão de ligação de água, com
exceção do hidrômetro, bem como da construção das instalações prediais de água até os pontos
de entrega de água, de acordo com as normas de instalações prediais de água fria da ABNT.
Art. 26° Excetuados os casos previstos nas normas do titular e de meio ambiente, toda edificação

permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água disponíveis, nos
termos do artigo 45 da Lei Federal n° 11.445, de 2007, e artigo 6° do Decreto Federal n° 7.217,
de 2010.
§ 1 0 O prestador deverá enviar comunicação aos usuários dos imóveis sobre a disponibilidade das
redes para a realização das ligações.
§ 2 0 O usuário dispõe de um prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da comunicação do
prestador, para solicitar as ligações de água prevista no parágrafo anterior.
§ 3 0 Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias contados da comunicação, o prestador fornecerá ao
titular dos serviços a relação dos imóveis que não aderiram às redes, estando seus proprietários
sujeitos às sanções previstas em legislação municipal.
§ 4 0 Os contratos de concessão deverão prever a obrigatoriedade da adesão às redes públicas de
água.
Seção II
Dos Contratos
Art. 27° A relação entre o prestador e o usuário rege-se por Contrato de Adesão ou por Contrato

de Prestação de Serviço redigido em fonte de tamanho 12 (doze), com destaque para as cláusulas
restritivas de direito e cuja cópia será encaminhada ao usuário.
§ 1 0 A celebração de Contrato de Prestação de Serviço é obrigatória nos seguintes casos:
1 - para atendimento a grandes usuários;
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II— quando se tratar de fornecimento de água bruta;
III - para atendimento à Administração Pública;
IV - quando houver participação financeira do interessado.
§ 2° O Contrato de Prestação de Serviço conterá, além das cláusulas essenciais aos contratos
administrativos:
1— identificação do usuário e dos pontos de entrega de água;

1

II - previsão de volume de água a ser consumido:
III - condições de revisão, para mais ou para menos, do volume de água a ser consumido;
IV - data de início da prestação dos serviços e o prazo de vigência; e
V - critérios de rescisão.
§ 3 0 No contrato para fornecimento de água bruta, será expressa a responsabilidade do usuário
quanto aos riscos da sua utilização.
§ 4 0 O conteúdo mínimo do contrato de adesão deverá ser previamente estabelecido pelo Ente
Regulador.
Seção III

1

Dos Pontos de Entrega
Art. 28° São de responsabilidade do prestador as unidades componentes do sistema de água até o

ponto de entrega de água.
§ 1 0 No caso em que a instalação predial do usuário atravesse outro imóvel, o ponto de entrega
de água será o limite da via pública.

1

§ 2 0 Em caso de rede em interior de quarteirão, quando não pertencente ao sistema público, a
operação e a manutenção dos componentes da rede interna serão de responsabilidade dos usuários.
§ 3 0 É facultado ao prestador de serviços, quando solicitado pelo usuário, prestar suporte técnico
operacional na rede em interior de quarteirão, quando não pertencer ao sistema público.
§ 4 0 As redes construídas sob as calçadas e áreas públicas serão consideradas, sob o aspecto de
operação e manutenção, como pertencentes ao sistema público de abastecimento de água.

1

1
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§ 5° Caberá ao prestador de serviços instruir os usuários sobre o uso adequado e racional de redes
em interior de quarteirão.
Seção IV
Do Hidrômetro
Art. 29° Toda ligação de água deverá conter hidrômetro, exceto em situações de inviabilidade
técnica.
Parágrafo único O hidrômetro será fornecido pelo prestador de serviços e atenderá ao disposto
em Portaria do INMETRO.
Art. 300 Toda ligação de água será provida de um registro hidráulico, de manobra privativa do
prestador, localizado antes do hidrômetro.
Art. 31° O usuário será responsável pela guarda e conservação do hidrômetro quando este for
instalado dentro de sua edificação.
§ 1 0 Nos casos em que o hidrômetro for instalado na área externa à edificação, a responsabilidade
pela sua guarda e conservação será do prestador, exceto quando houver solicitação expressa do
usuário.
§ 2 0 O usuário permitirá o acesso do prestador ao hidrômetro e ao padrão de ligação de água.
§ 31 0 hidrômetro terá lacre de inviolabilidade, com numeração específica constante do cadastro,
que somente poderá ser rompido por empregado ou preposto do prestador devidamente
identificado.
40

O prestador, mediante aviso ao usuário, poderá redimensionar, substituir, realocar ou
§
remanejar o hidrômetro, quando constatada necessidade técnica.
§ 5°A substituição do hidrômetro será coimmicada ao usuário por meio de documento específico
que conterá as informações referentes às leituras do hidrômetro retirado e do instalado.
§ 6 0 O prestador arcará com os custos da substituição de hidrômetro, decorrente do desgaste
normal de seu mecanismo.
§ 7 0 0 prestador substituirá o hidrômetro quando constatada violação de seu mecanismo, sendo o
ônus decorrente atribuído ao usuário desde que o aparelho esteja instalado no interior da
edificação ou quando o equipamento for instalado em área externa à propriedade e for

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJE3NJJEMDM0NZFBNJIZQZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Julho de 2022
143 - Ano XIV - Nº 2549

Boquira

comprovado uso de artificio para redução do volume medido, em ambos os casos observado o
procedimento previsto no art. 110 deste Regulamento.
Subseção Única
Da Verificação do Hidrômetro
Art. 32° O usuário poderá obter verificações dos instrumentos de medição por parte do prestador
de serviços, devendo ser sem ônus para o usuário em até 1 (uma) verificação a cada 3 (três) anos,
ou quando o resultado constatar erro nos instrumentos de medição.
§ 1 0 O prestador deverá informar, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, a data fixada
para retirada do hidrômetro.
§ 2 0 Quando não for possível fazer a verificação no local, o prestador deverá acondicionar o
medidor em invólucro específico, lacrado no ato de retirada na presença do usuário ou de seu
representante, para o transporte até o laboratório de teste, mediante entrega do comprovante do
procedimento ao usuário, devendo ainda informá-lo a data e o local fixados para a realização da
verificação e da possibilidade de o procedimento ser por ele acompanhado.
§ 3 0 O prestador deverá encaminhar ao usuário, em até 30 (trinta) dias, o laudo técnico da
verificação, informando, de forma clara, o resultado dos ensaios de verificação, os limites de erro
admissíveis segundo a normatização metrológica, a conclusão final e a possibilidade de o usuário
solicitar nova verificação ao órgão metrológico oficial no prazo de 15 (dias) do recebimento do
laudo.
§ 4 0 Na hipótese de não conformidade da medição indicada pelo hidrômetro com as normas
técnicas, deverá ser observado o disposto no art. 35.
§ 5° Caso o usuário opte por solicitar nova verificação junto a órgão metrológico oficial, os custos
decorrentes serão arcados pelo usuário se o resultado do laudo técnico confirmar o do prestador
de serviços.
Art. 330 Em caso de constatação de inexatidão na apuração do volume utilizado de água em
desfavor do usuário, o prestador retificará as faturas contestadas, compensando a diferença na
fatura subsequente ou por outro meio acordado com o usuário.
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Seção V
Dos Ramais Prediais de Água

Art. 340 A ligação definitiva, especificada no art. 41 deste Regulamento, para o atendimento ao
usuário e o respectivo ramal predial serão executados pelo prestador.
§ 1 0 Os custos correspondentes podem ser cobrados do usuário, exceto para ligação definitiva de
água exclusivamente residencial.
§ 2 0 Em caso de cobrança pela ligação, o valor será registrado em conta contábil específica e não
será, em nenhuma hipótese, objeto de remuneração tarifária nem de indenização ao término da
concessão.
Art. 350 A substituição ou remanejamento de ramal predial será realizado sem ônus para o

usuário, exceto quando solicitado por este.
Art. 36° O prestador de serviços deverá reparar os danos causados por intervenção de terceiros

nos sistemas públicos de abastecimento de água e nos respectivos ramais prediais, cabendo-lhe
acionar os meios necessários para a obtenção do ressarcimento pelos custos incorridos.
Pa rgra fo único: Os ressarcimentos deverão ser registrados em conta contábil específica.

Art. 37° A recomposição de muros, passeios e revestimentos derivada de obras ou serviços
realizados pelo prestador será de sua inteira responsabilidade, em conformidade com o código de
posturas do município, no que couber.
Art. 38° Para edificação ligada à rede pública em que não for possível o abastecimento direto de

água, mesmo sendo fornecida pressão em conformidade com o definido em regulamentação, o
usuário se responsabilizará pela construção, operação e manutenção da necessária estação.
Seção VI
Da Ligação Temporária
Art. 39° A ligação temporária destina-se ao fornecimento dos serviços públicos de abastecimento

de água a canteiro de obra, feira, circo, exposição, parque de diversão, evento e outras atividades
de caráter temporário e de duração definida.
§ 1 0 0 interessado deverá declarar o prazo e o uso previstos para a ligação temporária.
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§ 2 0 As ligações temporárias terão duração de até 6 (seis) meses, podendo ser prorrogadas, a
critério do prestador, mediante solicitação formal do usuário.
§ 3 1 Os custos derivados da ligação e do desligamento serão sustentados pelo usuário, sendo
considerados como tais as despesas relativas à mão-de-obra, transporte e materiais utilizados,
exceto os reaproveitáveis.
§ 40 O prestador poderá exigir, a título de garantia, o valor de até 3 (três) faturas com base no uso
presumido de água calculado no ato da solicitação, cujo acerto será acordado entre as partes.
§ 5 0 A ligação temporária deverá ser hidrometrada.

1
1

§ 6 0 Os serviços prestados por meio de ligação temporária poderão ser objeto de Contrato de
Prestação de Serviço.
Art. 400 Em ligação temporária destinada a canteiro de obra, o ramal predial poderá ser

dimensionado de modo a ser também utilizado para a ligação definitiva.
Parágrafo único: Os custos das ligações temporárias de água destinadas a canteiro de obras serão
de responsabilidade do prestador se dimensionadas para o uso definitivo exclusivamente
residencial.
Seção VII
Da Ligação Definitiva
Art. 41° A ligação definitiva destina-se ao fornecimento dos serviços públicos de abastecimento

de água para edificações em caráter permanente.
Art. 42° A ligação definitiva dos serviços públicos de abastecimento de água será atendida desde

que o interessado tenha cumprido as exigências estabelecidas no art. 25 desse Regulamento e
tenha efetuado, nos casos previstos, o pagamento das despesas decorrentes da ligação e atendidas
as especificações técnicas do prestador.
§ 1 0 A inexistência de reservatório domiciliar não impede a prestação dos serviços, desde que
atendidas as normas da ABNT para instalações prediais.
§ 2° Para as edificações que possuem simultaneamente ligação de água e abastecimento oriundo
de fonte própria, as instalações prediais devem ser independentes.
Art. 43° O prestador, quando solicitado, informará ao interessado a capacidade de suprimento da

rede pública de água.
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Art. 440 Para cada edificação deve ser instalada uma única ligação para abastecimento de água,

mesmo que abrangendo categorias de uso distintas.
Parágrafo único: Em edificação com mais de uma unidade usuária, os serviços de abastecimento

de água poderão ser prestados através de mais de um ramal predial de água, desde que
economicamente viável e tecnicamente possível.
Art. 45° Quando o usuário promover o desmembramento das respectivas instalações prediais das

unidades usuárias atendidas pela ligação existente, o prestador providenciará a individualização
da prestação dos serviços, desde que economicamente viável e tecnicamente possível observada
a legislação municipal vigente.
Art. 460 Desde que atendidos os requisitos técnicos definidos pelo prestador, poderá ser

autorizada a instalação de medição individualizada para unidades usuárias localizadas em uma
edificação, nos termos da legislação estadual vigente.
§ 1 0 A instalação de medição individualizada deverá ser efetivada para a totalidade das unidades
independentes, não dispensando a medição do consumo global pelo hidrômetro principal.
§ 2 0 A adequação das instalações prediais necessárias à medição individualizada será executada
e custeada pelo usuário.
Art. 47° O prolongamento de rede pública para atender pedido de ligação definitiva de água até
25 (vinte e cinco) metros de extensão por ligação em área urbana e 40 (quarenta) metros por
ligação em área rural será atendido pelo prestador sem ônus para o solicitante, exceto quando
comprovada a inviabilidade técnica ou localizado em áreas não regularizadas pelo município.
§ 1 0 A distância do prolongamento será medida da extremidade da rede pública mais próxima até
a linha perpendicular ao padrão de ligação a ser instalado, respeitado o traçado das vias públicas.
§ 2 0 No caso de prolongamento de rede para atendimento de mais de uma ligação, a distância será
medida da extremidade da rede pública mais próxima até a linha perpendicular ao padrão de
ligação da edificação mais distante, respeitado o traçado das vias públicas.
Art. 48° O prolongamento de rede de abastecimento de água acima das distâncias definidas no

art. 47 e que não constar de cronograma de implantação ou de programa de expansão do prestador
será executado com participação financeira do interessado que a solicitar.
§ 1 0 A definição dos valores excedentes a serem arcados pelo prestador e pelo interessado se dará
por norma específica do prestador, homologada pelo Ente Regulador.
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§ 2° O prolongamento de rede para ligação, previsto no caput, será atendido se o interessado
aprovar o orçamento e cronograma de execução apresentados pelo prestador e efetuar o
pagamento das despesas decorrentes.
§ 3 0 As instalações resultantes da obra referida no caput passarão a integrar a rede pública de
abastecimento de água, sem qualquer ressarcimento ao interessado.
§ 40 O valor referente à participação financeira do interessado será registrado em conta contábil
específica e não será, em nenhuma hipótese, objeto de remuneração tarifária nem de indenização
ao término da concessão.
§ 50 No caso de rede construída pelo interessado em receber a prestação dos serviços, os

respectivos projeto e orçamento devem ser aprovados pelo prestador, que será responsável pela
fiscalização da obra.
§ 60 Na ocorrência da situação prevista no § 50, o interessado receberá o valor da parcela do
investimento de responsabilidade do prestador em até 30 (trinta) dias após a recepção das
instalações, ou conforme estabelecido em acordo previamente firmado entre as partes.
§ 7 0 O previsto no § 5° também se aplica à prestação dos serviços de abastecimento de água em
conjunto habitacional de iniciativa da administração direta ou indireta dos poderes públicos.
§ 8 1 Na hipótese do § 5°, o prestador será responsável pela execução de qualquer alteração ou
adequação que não tenha sido tempestivamente indicada na fase de aprovação do projeto ou
fiscalização da obra.
§ 9 1 O previsto neste artigo não se aplica a loteamentos.
Art. 490 Nos casos de reforma ou ampliação de edificação já ligada às redes públicas de

abastecimento de água, o prestador poderá manter o mesmo ramal predial existente, desde que
atenda adequadamente à edificação.
Art. 500 A ligação de água poderá ser conectada a uma adutora ou subadutora se as condições
técnicas, operacionais e econômico-financeiras permitirem.
Seção VIII
Da Ligação em Loteamento, Condomínio Horizontal e Similares
Art. 510 A operação e manutenção das redes internas de água de condomínio ou conjunto

habitacional serão de responsabilidade do usuário.
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Parágrafo Único O prestador poderá firmar contrato para a operação e manutenção das redes
internas de água de condomínio ou conjunto habitacional, assumindo as responsabilidades
originalmente do usuário.
Art. 52 0 Em loteamentos e empreendimentos similares, o projeto da infraestrutura de
abastecimento de água deverá ser antecipadamente aprovado pelo prestador.

§ lO O projeto deverá incluir a totalidade das especificações técnicas e não poderá ser alterado no
curso da implantação sem prévia aprovação do prestador.
§ 2 0 A execução das obras será fiscalizada pelo prestador.
§ 3 0 As instalações e equipamentos que integram os sistemas de abastecimento de água serão
incorporados sem ônus ao sistema público, com registro em conta contábil específica, não sendo
objeto de remuneração tarifária nem de indenização ao término da concessão.
§ 4 0 O prestador não aprovará projeto do sistema de abastecimento de água para empreendimentos
projetados e implantados em desacordo com a legislação.
Art. 53° Os serviços de abastecimento de água em condomínio horizontal poderão ser prestados:
1 - individualmente a cada imóvel, desde que atendidos os requisitos técnicos; ou
II - ao conjunto dos imóveis, cabendo aos proprietários ou à administração do condomínio a
operação e a manutenção das instalações internas de água.
Art. 54° Sempre que for ampliado o loteamento em condomínio, o investimento em expansão dos
sistemas públicos correrá por conta do incorporador.
Art. 55° Na regularização fundiária de interesse social, declarada por lei, o prestador é
responsável pela implantação e manutenção das redes de abastecimento de água.
Art. 560 Nos condomínios em que não houver medição individualizada de uso de água das
unidades usuárias, o usuário responsável pelo pagamento dos serviços é o condomínio ou o
empreendedor, no caso de conjunto habitacional ainda não ocupado.
Parágrafo único: Será considerado, para fins de faturamento, o número total de unidades
usuárias, independentemente de ocupação.
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Seção IX
Dos Prazos e Condições Para Execução da Ligação de Água
Art. 571 A ligação, precedida de vistoria, será realizada dentro dos seguintes prazos, salvo o
disposto nos artigos 47, 48 e 58 deste Regulamento:
1— em área urbana: 7 (sete) dias úteis, contados a partir da data de aprovação das instalações ou
da liberação para realização da obra pelo poder executivo municipal; e
II— em área rural: 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de aprovação das instalações.
§ 1 1 A vistoria destina-se a verificar a adequação do padrão de ligação, os dados cadastrais
constantes do pedido de ligação e, se for o caso, aprovar as instalações.
§ 2 0 A vistoria deverá ocorrer no prazo de até 3 (três) dias úteis em áreas urbanas e até 5 (cinco)
dias úteis em áreas rurais, a contar da comunicação pelo usuário sobre o atendimento das
providências constantes no parágrafo anterior.
§ 3 0 O prestador arcará com os custos de execução da primeira vistoria.
§ 4° Caso a vistoria indique inadequação das instalações prediais, o prestador informará, de forma
detalhada e por escrito, as medidas corretivas necessárias, com menção da justificativa técnica e
da base legal que as fundamentam.
Art. 580 O prazo para início e conclusão das obras e serviços a cargo do prestador será suspenso
quando:
1 - o interessado não apresentar as informações que lhe couber;
II - as informações prestadas pelo interessado indicarem que as instalações prediais são
inadequadas;
III - não for obtida licença, autorização ou aprovação do órgão competente;
IV - não for outorgada servidão de passagem ou não houver via de acesso para a execução dos
trabalhos; e
V - em função da ocorrência de caso fortuito ou força maior.
§ 10 Havendo suspensão da contagem do prazo, o usuário deverá ser informado.

§ 2 0 Os prazos continuarão a correr após cessado o fato que deu origem à suspensão.
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Art. 590 O pedido de ligação, no caso de edificação situada em área com restrição de ocupação,

somente será atendido mediante a manifestação da autoridade competente ou por determinação
judicial.
Art. 600 Em se tratando de chafariz, lavanderia comunitária, banheiro, praça ou jardim públicos,

considera-se usuário o órgão público que solicitou a ligação.
Art. 61° A i nd isponibil idade de hidrômetro não poderá ser invocada pelo prestador para negar ou

retardar a ligação e o início do abastecimento de água.
Art. 62° Somente terão acesso aos serviços de abastecimento de água barracas, quiosques, trailers

e outros, fixos ou ambulantes, após a apresentação da licença de localização expedida pelo órgão
competente.
CAPÍTULO III
DA DETERMINAÇÃO DO VOLUME UTILIZADO DE ÁGUA E DO FATURAMENTO

Seção 1
Da Determinação do Volume Utilizado de Água
Art. 63° O volume utilizado de água é o uso medido, indicado pela diferença entre duas leituras

consecutivas do hidrômetro, exceto quando não for possível a realização da leitura ou em caso de
sua inconsistência.
§ 1 0 Nos casos excepcionais mencionados no caput, o volume utilizado de água será
preferencialmente calculado com base em uso médio, que é o volume estimado pela média dos
volumes utilizados de água dos últimos 12 (doze) ciclos de faturamento disponíveis.
§ 2° Caso não haja histórico de volumes utilizados de água do usuário, deve-se adotar, em
substituição ao uso médio, os seguintes critérios de apuração de uso, nesta ordem:
1 - uso medido imediatamente posterior à regularização da medição, com o mínimo de 7 (sete)
dias de medição completos e consecutivos, proporcionalmente a 30 dias;
II— uso presumido.
§ 3 0 Em caso de impedimento de acesso ao hidrômetro por mais de 3 (três) ciclos consecutivos
de leitura, o prestador comunicará ao usuário por escrito a necessidade de permiti-lo;
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40
§ Nos casos de impedimento de acesso ao hidrômetro, os acertos do volume utilizado de água
e a retificação do faturamento relativo ao período em que não foi realizada leitura serão efetivados

na fatura subsequente à remoção do impedimento, considerando-se o volume utilizado médio nos
meses sem leitura e respeitando a base mensal de faturamento.
Art. 640 O prestador efetuará a leitura e o faturamento em intervalo superior a 26 (vinte e seis)

dias e inferior a 34 (trinta e quatro) dias, de acordo com calendário e cronograma anual que devem
ser publicados no site do prestador.
§ 1 0 O prestador organizará e manterá atualizado o calendário das respectivas datas fixadas para
a leitura do hidrômetro, envio e vencimento da fatura.
§ 2 0 A modificação das datas fixadas para a leitura programada dos hidrômetros deverá ser
comunicada ao usuário por escrito, com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, exceto em
situações excepcionais.
§ 3 0 A modificação necessária e não prevista na data fixada para a leitura do hidrômetro não
implicará em antecipação de vencimento da fatura.
Art.65° A leitura inicial do hidrômetro não contemplará período superior a 39 (trinta e nove) dias.
§ 1° Havendo necessidade de remanejamento de rota ou reprogramação do calendário de leitura,
a leitura subsequente deve respeitar o período definido no caput deste artigo, devendo o prestador
comunicar o fato, por escrito, ao usuário.
§ 2 1 Quando a leitura do hidrômetro contemplar período inferior a 15 dias, não poderá haver
faturamento com tarifa de disponibilidade ou por consumo mínimo.
§ 3° Em caso da existência de consumo mínimo, o faturamento deverá ser proporcional ao volume
utilizado de água apurado.
Art. 66 0 Na falta de leitura final do hidrômetro, o volume utilizado de água, havendo
concordância do usuário, poderá ser calculado com base no uso médio proporcionalmente ao
número de dias desde a última leitura e a data do pedido de desligamento.
Parágrafo único O prestador poderá aceitar a leitura do hidrômetro informada pelo usuário como

leitura final.
Art. 670 Serão admitidas soluções alternativas para leitura e faturamento em localidades com até

1.000 (mil) ligações, desde que homologadas pelo Ente Regulador.
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Art. 68° Em agrupamento de edificações ou em edificações com mais de uma unidade usuária
dotados de um único hidrômetro, o volume utilizado de água de cada unidade usuária será apurado
pelo resultado da divisão entre o volume utilizado de água total e o número de unidades.
Seção 11
Da Tarifa
Art. 69° O valor da tarifa, a pauta tarifária, os critérios para a realização de reajuste ou revisão

tarifária serão estabelecidos pelo Ente Regulador em resolução específica por prestador.
Art. 70° O prestador adotará os subsídios tarifários e não tarifários determinados pelo Ente
Regulador.
Art. 71° O prestador de serviços poderá conceder descontos tarifários a determinado grupo de
usuários.
§ 1 1 Os critérios para definição dos grupos serão submetidos ao Ente Regulador para
homologação.
§ 2 0 É vedada concessão de desconto a usuário específico.
§ 3 0 É vedada a concessão de descontos a usuários inadimplentes com o prestador.
§ 4 0 O desconto concedido não será considerado para a conformação da tarifa e não respaldará,
em nenhuma hipótese, pleito de reajuste ou revisão tarifária.
Art. 72° Não serão admitidas isenções totais de pagamento de faturas.
Seção III
Do Faturamento Pelos Serviços Prestados
Art. 730 Somente poderá ser cobrada tarifa pelo serviço efetivamente prestado, salvo a tarifa

mínima pela disponibilidade do serviço para unidade usuária.
Parágrafo único O faturamento pode ser integralmente suspenso em caso de interrupção dos
serviços solicitada pelo usuário.
Art. 740 O uso faturado de água corresponde ao volume utilizado de água apurado, salvo quando
previsto consumo mínimo ou em contrato de prestação de serviço.
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Art. 75° Quando houver abastecimento por fonte própria, o faturarnento de água considerará

exclusivamente o volume originário do sistema público.
Art. 760 Nos casos de ligação com medição individualizada implantada pelo prestador, nos termos
do artigo 46, deve ser emitida uma fatura para cada unidade usuária.
§ 10 O prestador deverá realizar mensalmente a leitura do hidrômetro principal e dos hidrômetros

individuais para apuração dos respectivos volumes utilizados de água.
§ 2 0 A diferença apurada entre o volume medido no hidrômetro principal e a soma dos volumes
medidos nos hidrômetros individuais, positiva ou negativa, deverá ser rateada igualmente entre
as unidades usuárias para fins de faturamento, prevalecendo o volume medido no hidrômetro
principal.
§ 3 0 O prestador deverá indicar na fatura das unidades usuárias o volume medido no hidrômetro
individual, o volume correspondente ao rateio da diferença apurada mencionada no parágrafo
segundo e o volume utilizado de água resultante.
Art. 77° Quando o usuário formalizar questionamento acerca dos valores faturados a cobrança da

fatura ficará suspensa até a solução da reclamação.
Parágrafo único: Caso haja suspensão da cobrança e após esclarecido o questionamento, o
prestador emitirá nova fatura, sem custo para o usuário, com antecedência mínima de 5 (cinco)
dias para o vencimento.
Art. 780 Em caso de pagamento em duplicidade da fatura, o valor será devolvido nos termos do
art. 70 parágrafo único deste Regulamento.
,

§ 1 0 O prestador deverá criar processo de identificação de ocorrência de pagamento em
duplicidade.
§ 20 Será considerado erro injustificável a não efetivação da devolução a que se refere este artigo

no prazo fixado no capul, ensejando o pagamento em dobro do valor da devolução devida.
Seção IV
Da Fatura

Art. 79° A cobrança dos serviços públicos de abastecimento de água, bem como de serviço não
tarifado, será realizada por meio de fatura.
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§ 1 0 A fatura será apresentada ao usuário de acordo com o calendário de leitura e de faturamento
elaborado pelo prestador.
§ 2 0 O prestador oferecerá ao usuário, para escolha, no mínimo 6 (seis) datas de vencimento da
fatura, distribuídas ao longo do mês.

•

§ 3 0 O usuário escolherá a data de vencimento da fatura por ocasião da realização do pedido de
ligação ou quando desejar, observado o limite de 3 (três) alterações por ano civil.
§ 40 O prestador emitirá segunda via da fatura, sem ônus para o usuário, no caso de problema na
emissão ou no envio da via original.
Art. 800 O calendário de faturamento será fixado de maneira a manter o máximo de doze faturas
por ano.
Parágrafo único: Em função de ajuste no calendário de faturamento, o prestador poderá projetar

o volume com base no uso médio por até três faturas.
Art. 81° As faturas devem ser entregues com antecedência mínima, em relação à data de
vencimento, de:
1— 10 (dez) dias para usuáios com unidades das categorias social, residencial e pública; e
11-5 (cinco) dias para usuários que tiverem apenas unidades das categorias comercial e industrial.
Parágrafo único: Nos casos de desligamento promovido por solicitação do usuário, a fatura
referente ao uso final vencerá no quinto dia útil após a data de emissão.
Art. 82° A fatura deverá conter obrigatoriamente as seguintes informações:
1— nome do usuário;
II— número de identificação do usuário;
III - enquadramento tarifário da(s) unidade(s) usuária(s);
IV - endereço do usuário;
V - número do hidrômetro;
VI— leitura anterior e atual do hidrômetro;
•

•
•
•
•
•

VII— data da leitura anterior e atual;
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VIII— data prevista para próxima leitura;
IX - volume utilizado de água no período;
X - informação a respeito do critério de determinação do volume utilizado de água caso não se
utilize o uso medido;
XI— data da emissão, da apresentação e do vencimento da fatura;
XII - histórico do volume utilizado de água nos últimos 12 (doze) meses e o uso médio, calculado
pela média atualizada dos últimos 12 (doze) meses disponíveis;
XIII - discriminação dos serviços prestados, com seus respectivos valores, inclusive mediante
descrição das atividades executadas no âmbito do serviço de abastecimento de água, nos termos
do artigo 9° do Decreto Federal n°7.217, de 2010;
XIV - detalhamento do faturamento por categoria e faixas de consumo, com usos faturados de
água, tarifas aplicadas, bem como os valores relativos às tarifas mínimas pela disponibilidade.
quando houver;
XV - descontos concedidos, quando houver;
XVI—descrição dos tributos incidentes sobre o faturamento;
XVII—multa, juros e atualização monetária;
XVIII - valor total a pagar;
XIX - informações mensais sobre a qualidade da água para consumo humano, conforme
estabelecido no Decreto Presidencial n° 5.440/2005;
XX - números de atendimento telefônico do prestador, da Ouvidoria do prestador, quando houver,
da Ouvidoria do Ente Regulador, com tamanho de fonte regressivo, nesta ordem, sendo os de
contato com o prestador em negrito e em destaque;
XXI - os endereços eletrônicos do prestador e do Ente Regulador;
XXII - identificação da existência de faturas vencidas e não pagas até a data:
XXIII - percentual de reajuste ou revisão tarifário e a data de início de sua vigência.
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§ 1 0 E vedada a cobrança na fatura de serviço não diretamente ligado à atividade, exceto a
cobrança decorrente de doação ou pela prestação de natureza assistencial, social, educacional ou
de saúde, quando autorizada pelo usuário.
§ 2 0 O pagamento de uma fatura não implicará na quitação de eventuais débitos anteriores.
•

§ 3° No caso de não quitação da fatura, o aviso do débito pendente deverá constar da fatura
subsequente.
Art. 830 O prestador deverá encaminhar ao usuário declaração de quitação anual de débitos nos

termos da Lei Federal n° 12.007, de 2009 por ocasião do encaminhamento da fatura a vencer no
mês de maio do ano seguinte ou no mês subsequente à completa quitação dos débitos do ano
anterior ou dos anos anteriores.
Parágrafo único: O usuário que não for mais titular da fatura, quando da emissão da declaração

•

de quitação anual de débitos, pode solicitá-la ao prestador de serviço.
Art. 840 É facultado ao prestador incluir na fatura outras informações pertinentes aos serviços

prestados, tais como campanha de educação sanitária e de conservação e preservação ambiental,
desde que não interfiram no fornecimento das informações obrigatórias, sendo vedada, em
•

qualquer hipótese, a veiculação de mensagem político-partidária, de propaganda comercial e de
natureza religiosa.
Art. 850 A fatura poderá ser cancelada ou alterada a pedido do usuário ou por iniciativa do

prestador, nos seguintes casos:
1— desocupação de imóvel;
II - demolição de imóvel;
III - fusão de unidades usuárias;
IV - destruição total ou parcial do imóvel em virtude de incêndio, alagamento ou outra causa
qualquer que inviabilize seu uso.
Seção V
Do Inadirnplefnento
Art. 86° A suspensão da prestação dos serviços por inadimplemento do usuário, precedida de

notificação, ocorre pelo:
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1— não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de abastecimento de água;
II— não pagamento de serviço não tarifado, previsto no art. 96 deste Regulamento;
§ 1 0 A apresentação da quitação do débito à equipe responsável pelo desligamento do
fornecimento de água, no momento precedente ao ato, obsta sua efetivação.
§ 2 0 A suspensão dos serviços não será promovida de sexta-feira a domingo, na véspera e em
feriado nacional, estadual ou municipal.
§ 3 0 A notificação de suspensão deve ter entrega comprovada ao usuário ou, alternativamente, ser
impressa em destaque na própria fatura, garantido o sigilo, com antecedência mínima de 30
(trinta) dias da data prevista para a suspensão.
§ 4 1 O prestador arcará com os custos da comprovação de recebimento da notificação de
suspensão caso opte por correspondência específica.
§ 50 O pagamento de fatura referente a período posterior não implica a quitação do debito que
motivou a suspensão.
Art. 87° A suspensão dos serviços por inadimplemento do usuário que preste serviço de caráter

essencial à população será comunicada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias ao Ente
Regulador, que instituirá processo de mediação visando encontrar solução para o problema.
Parágrafo único São considerados serviços de caráter essencial:
1— creches, escolas e instituições públicas de ensino;
II - hospitais e atendimentos destinados à preservação da saúde pública;
III - estabelecimentos de internação coletiva.
Art. 88° O usuário tem o direito de comprovar quando efetivamente assumiu a ligação, eximindo-

se da responsabilidade por débitos anteriores referentes ao imóvel em questão.
Art. 89° Na hipótese de atraso no pagamento da fatura emitida pelo prestador, faculta-se a

cobrança de multa, atualização monetária com base na variação do IPCA e j uros de mora de 1%
(um por cento) ao mês, calculados pro rata die.
§ 1 1 Para a cobrança de multa, deve-se observar o percentual máximo de 2% (dois por cento).
§ 2 1 A multa e os juros de mora incidem sobre o valor total da fatura, excetuando-se:
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1 - as multas e os juros de períodos anteriores; e
II - os valores relativos às contribuições ou doações de interesse social.
§ 3 0 Havendo disposições contratuais pactuadas entre o prestador e usuário, estabelecendo
condições diferenciadas, prevalece o pactuado, limitado ao estabelecido neste artigo.
§ 4 0 O usuário inadimplente não será inscrito em serviço de proteção ao crédito.
§ 50 O pagamento de uma fatura não implicará na quitação de eventuais débitos anteriores.
§ 6 0 A falta de recebimento da fatura não desobriga o usuário de seu pagamento.
Art. 900 O prestador poderá parcelar o débito existente decorrente da prestação dos serviços
públicos de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário, segundo critérios estabelecidos
em normas internas, firmando com o usuário um acordo de pagamento de dívida que estabelecerá,
no mínimo, a forma de cobrança e seu respectivo valor.
§ 1 0 O prestador deve alertar o usuário que o não pagamento das faturas relativas ao acordo de
pagamento de dívida poderá ocasionar a suspensão do abastecimento de água, devendo haver
notificação com 30 dias de antecedência, nos termos do art. 94 deste Regulamento.
§ 2 1 Os termos do acordo de pagamento de dívida referentes a multa,juros e atualização monetária
devem ser limitados ao estabelecido no art. 96 deste Regulamento.
Art. 91° Quando houver débitos decorrentes da prestação dos serviços públicos de abastecimento
de água, o prestador pode condicionar à quitação dos referidos débitos:
1— a ligação ou alteração da titularidade solicitada por quem tenha débitos no mesmo ou em outro
local de sua área de concessão; e
II - a religação, o aumento de vazão, a alteração contratual, a contratação de fornecimentos
especiais ou de serviços, quando solicitados por usuário que possua débito com o prestador no
imóvel para o qual está sendo solicitado o serviço.
Parágrafo único: O prestador não pode condicionar os atendimentos previstos nos incisos 1 e II
à quitação de débito não autorizado pelo usuário ou de débito pendente em nome de terceiro.
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Seção VI
Da Compensação
Art. 920 Em caso de ausência de emissão da fatura ou de emissão com valor incorreto sem culpa

do usuário, o prestador deverá observar o seguinte procedimento:
1 - faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do usuário das
quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento;
II - faturamento a maior: providenciar a devolução ao usuário das quantias recebidas
indevidamente nas faturas imediatamente posteriores à constatação, observado o prazo de
prescrição do Código Civil Brasileiro.
§ 1 0 Na hipótese do inciso 1, o prestador deve parcelar o débito pelo dobro do período apurado,
incluindo as parcelas nas faturas subsequentes.
§ 2 0 No caso do inciso 11, o prestador deve providenciar a devolução por valor igual ao dobro do
que foi pago em excesso, salvo hipótese de engano justificável, acrescido de atualização
monetária com base na variação do IPCA e de juros de 1% (um por cento) ao mês calculados pro
rata die.
§ 3° Caso o valor a devolver seja superior ao valor da fatura, o crédito remanescente deve ser
compensado nos ciclos de faturamento subsequentes.
§ 40 Quando houver solicitação específica do usuário, a devolução prevista no inciso II deve ser
efetuada por depósito bancário identificado, ordem de pagamento ou pelo envio de cheque
nominal no prazo de 10 (dez) dias úteis.
§ 50 O prestador deve informar ao usuário, por escrito, na fatura ou em correspondência
específica, a diferença apurada e a descrição do ocorrido, assim corno os procedimentos adotados
para a compensação do faturamento.
§ 6 1 A diferença apurada deverá ser calculada em base mensal de faturamento.
Art. 93° O prestador de serviços deverá contar com sistema informatizado que permita a detecção

da ocorrência de uso atípico, situação em que o volume utilizado no mês corrente ultrapassar a
média dos 12 (doze) últimos volumes utilizados de água disponíveis em percentual definido na
tabela do Anexo 1 deste Regulamento.
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Parágrafo único: Verificada a ocorrência de uso atípico, compete ao prestador informar ao
usuário a situação na fatura corrente ou, imediatamente, por meio de correspondência.
Art. 940 Nos casos de uso atípico devido a vazamento oculto nas instalações internas do usuário

e mediante a eliminação comprovada de irregularidade, o prestador aplicará, para fins de
faturamento, uma redução sobre o uso medido, limitado a uma ocorrência a cada 12 meses.
§ 10 Para o faturamento de serviços de abastecimento de água, a redução corresponderá a 50%
(cinquenta por cento) do volume registrado acima do uso médio, e somente terá efeito sobre a
fatura do mês correspondente ao registro da ocorrência de uso atípico.
§ 2 0 Para obter a redução, o usuário deverá apresentar ao prestador declaração de ocorrência do
vazamento oculto e as providências tomadas para o reparo, juntamente com documentos que as
comprovem, tais como documento fiscal de materiais utilizados ou de serviço contratado, ou
registro fotográfico do serviço.
§ 30 O prestador poderá solicitar permissão ao usuário para realizar vistoria no imóvel a fim de

comprovar a ocorrência de vazamento oculto ou do respectivo reparo.
§ 40 O usuário que não permitir vistoria para verificação de ocorrência não terá direito à referida
redução.
§ 50 O prestador não efetivará a redução se comprovada má-fé ou negligência relativa à
manutenção das instalações prediais sob responsabilidade do usuário.
Seção VII
Da Cobrança por Serviço Não Tarifado
Art. 95° O prestador poderá cobrar, desde que requeridos ou previstos no art. 110 deste

Regulamento, os valores compreendidos em "Tabela de Preços e Prazos de Serviços não
Tarifados", homologada pelo Ente Regulador.
§ 1° Caso o prestador disponha de serviço de religação de urgência, caracterizada pelo prazo
máximo de 4 (quatro) horas entre o pedido e sua efetivação, este deverá:
1— informar ao usuário o valor a ser cobrado e os prazos vigentes para as religações normais e
as de urgência; e
II— prestar o serviço a qualquer usuário nas localidades onde o procedimento for adotado.
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§ 2 0 Se a religação de urgência não ocorrer no prazo previsto no § 1°, o serviço não poderá ser
cobrado.
§ 3 0 A efetivação da cobrança por realização de qualquer serviço, exceto religação de urgência,
obrigará o prestador a disponibilizá-lo em toda a sua área de concessão.
§ 40 O prestador deverá manter, por período mínimo de 12 (doze) meses, o registro do valor
cobrado, do horário e data da solicitação e da execução do serviço, exceto de emissão de
•

segunda via da fatura.
§ 50 A emissão de segunda via de fatura por sítio eletrônico não poderá ser cobrada do usuário.
§ 6 0 O prestador disponibilizará a "Tabela de Preços e Prazos de Serviços não Tarifados",
homologada pelo Ente Regulador, em seu sítio eletrônico.
CAPÍTULO IV
DAS RESTRIÇÕES À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seção 1
Da Paralisação
Art. 96° O prestador, sempre que necessário, poderá paralisar a prestação de seus serviços em

situações de emergência ou que atinjam a segurança de pessoas e bens ou quando houver
necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza nos sistemas.
§ 1 0 O prestador divulgará com antecedência mínima de 3 (três) dias, por intermédio dos meios
de comunicação disponíveis no município, as paralisações programadas superiores a 12 (doze)
horas.
§ 2 0 Em situação de emergência ou de calamidade pública, decorrente de casos fortuitos ou força
maior, especialmente quando houver ameaça à integridade de pessoas e bens, é dispensada a
divulgação prevista no parágrafo anterior, mas o prestador divulgará a ocorrência imediatamente
após identificada a área de abrangência e enviará ao Ente Regulador relatório circunstanciado
sobre a ocorrência e suas causas.
Art. 97° No caso de paralisação do serviço com duração superior a 12 (doze) horas, o prestador

de serviços deverá prover fornecimento de emergência aos usuários que prestem serviços
essenciais à população, definidos no parágrafo único do art. 87 deste Regulamento.
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§ 1° Quando houver paralisação dos serviços com duração superior a 12 (doze) horas, o prestador
deverá comunicar à Ouvidoria do Ente Regulador, por correio eletrônico, as informações
constantes no art. 98 deste Regulamento, em até 4 (quatro) horas da constatação do fato.
Art. 98° O prestador de serviços deverá manter banco de dados atualizado, contendo:
1 - ocorrências de paralisações superiores a 12 (doze) horas, por município e localidade(s)
afetada(s);
II— número de usuários e população afetada; e
III - duração da paralisação, com data, horário de início e encerramento das ocorrências.
Art. 990 O prestador compensará os usuários afetados pela paralisação dos serviços de

abastecimento de água, exceto nas hipóteses previstas no art. 103 deste Regulamento.
Parágrafo único Os critérios para a compensação serão definidos em Resolução específica.
Seção II
Da Suspensão
Art. 100"A prestação dos serviços poderá ser suspensa, a qualquer tempo, sem prejuízo de outras

sanções, nos seguintes casos:
1 - utilização de artifícios ou qualquer outro meio fraudulento ou, ainda, violação nos
equipamentos de medição e lacres, com intuito de provocar alterações nas condições de
abastecimento ou de medição, inclusive a utilização de qualquer dispositivo que promova sucção
no ramal predial ou na rede de abastecimento de água;
11 - revenda ou abastecimento de água a terceiros;
III - ligação clandestina ou religação à revelia do prestador;
IV - deficiência técnica ou de segurança das instalações do usuário que ofereça risco iminente de
danos a pessoas ou bens;
V - quando a forma da utilização pelo usuário interferir no desempenho dos sistemas públicos de
abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário;
VI— quando não for solicitada a ligação definitiva de água depois de concluído o prazo concedido
para ligação temporária;
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VII

-

quando impedida a realização de leitura por 6 (seis) ciclos consecutivos;

VIII— fusão de ramais prediais de água; e
Pará g rafo único: É vedado ao prestador efetuar a suspensão dos serviços devido ao inciso VII,
se o impedimento à realização de leitura não tiver sido notificado ao usuário.
Art. 101°eonstatada suspensão indevida, o prestador:

1— efetuará a religação no prazo máximo de 12 (doze) horas, sem ônus para o usuário, a partir da
constatação do prestador de serviços ou da reclamação do usuário, o que ocorrer primeiro;
II— creditará na fatura subsequente, a título de indenização ao usuário, valor que perfaça o dobro
do faturamento referente ao período de suspensão calculado pelo uso médio, sem prejuízo do
direito de ser ressarcido de eventuais perdas e danos devidamente comprovados.
Seção III
Da Religação
Art. 102° Cessado o motivo da suspensão, o prestador restabelecerá os serviços de abastecimento

de água em até 48 (quarenta e oito) horas, após solicitação pelo usuário.
Parágrafo único: Correrá por conta do usuário o custo da religação, salvo a hipótese do art. 101.
Seção IV
Das Situações Especiais

Art. 103° Em caso de restrição de disponibilidade de água, o prestador adotará, além das medidas
previstas no plano de emergência e contingência, medidas de cunho tarifário e não tarifário
estabelecidas pelo Ente Regulador para incentivar a redução do consumo de água.
Art. 104° Em função de restrição de disponibilidade de água, o prestador priorizará o

abastecimento a serviços essenciais e à categoria residencial.
Art. 105 0 Em situações extraordinárias, quando for impossível ou economicamente inviável a
aplicação dos critérios técnicos definidos para a prestação do serviço, o prestador poderá propor
solução especial, que somente será implantada após a homologação pelo Ente Regulador.
Art. 1060 Por ocasião de expansão de rede pública de fornecimento de água, a colocação de

hidrantes pelo prestador de serviços e a distribuição dos equipamentos serão realizadas segundo
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critérios pactuados com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais — CBMMG e em
conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Parágrafo único A instalação de hidrantes nas redes existentes, por solicitação do Corpo de
Bombeiros, além do dimensionamento previsto pelas normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, será suportada por recursos provenientes daquela instituição.
CAPÍTULO V
DAS CONDUTAS IRREGULARES DO USUÁRIO E DOS PROCEDIMENTOS PARA
APLICAÇÃO DE SANÇÕES PELO PRESTADOR
Seção 1
Da Constatação e da Apuração de Irregularidade
Art. 107° Havendo indício de utilização indevida dos serviços ou conduta irregular por parte do
usuário com relação às instalações dos serviços de abastecimento de água, o prestador deve apurar
e caracterizar a irregularidade, nos termos do presente Regulamento, antes de aplicar as sanções
cabíveis.
Art. 108° Considera-se conduta irregular do usuário passível de sanção pelo prestador:
I — impedimento injustificado de acesso de funcionário do prestador, ou agente por ele autorizado,
ao ramal predial ou à instalação predial de água, após prévia comunicação;
II — instalação de dispositivo que venha provocar sucção de água na rede distribuidora ou no ramal
predial;
III — fornecimento de água a terceiros, mediante extensão das instalações prediais para abastecer
unidades localizadas em lote, imóvel ou terreno distintos, a não ser com autorização expressa do
prestador;
IV — desperdício de água em situações de emergência, calamidade ou racionamento;
V — violação, danificação, inversão, retirada ou extravio do medidor;
VI — intervenção nos ramais prediais de água ou do ponto de entrega de água até o hidrômetro,
bem como na rede distribuidora e seus componentes;
VII — construção que venha prejudicar ou impedir o acesso ao ramal predial até o padrão de
ligação de água, ou às redes de água localizadas em servidões ou faixas non aedificandi;
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VIII - interconexão da instalação predial que possua abastecimento próprio com instalação
alimentada com água procedente de abastecimento público;
IX - derivação clandestina no ramal predial;
X - danificação das tubulações ou instalações dos sistemas públicos de água;
XI— ligação clandestina à rede do prestador;
XII - violação da suspensão do fornecimento de água;
XIII - interligação de instalações prediais internas de água, entre imóveis distintos, ou entre
dependências de um mesmo imóvel, que possuam ligações distintas;
XIV - prestação de informação falsa quando da solicitação de serviços ao prestador.
XV - violação do lacre do hidrômetro ou do padrão.
Parágrafo Único: É dever do usuário comunicar ao prestador de serviços quando verificar a

existência de irregularidade na ligação de água.
Art. 1090 Urna vez constatado o cometimento de quaisquer das condutas descritas no artigo

anterior, no Contrato de Adesão e demais dispositivos legais pertinentes, estará o infrator sujeito
ao pagamento de multa e ao ressarcimento dos prejuízos arcados pelo prestador dos serviços.
§ 1 0 Os critérios para a definição da multa serão fixados em Resolução específica.
§ 2 0 O pagamento da multa não elide a irregularidade, ficando o usuário infrator obrigado a
regularizar as obras ou instalações que estiverem em desacordo com as disposições do prestador
de serviços, deste Regulamento ou outros estabelecidos pelo Ente Regulador, sem prejuízo das
demais penalidades previstas em lei.
Seção II
Do Procedimento para a Caracterização da Irregularidade
Art. 1100 Para apurar e caracterizar condutas irregulares por parte do usuário, aplicar as sanções

cabíveis e cobrar valores devidos, o prestador deve adotar o seguinte procedimento:
1— emitir Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOl, em formulário próprio, elaborado pelo
prestador e homologado pelo Ente Regulador;
II— efetuar medição fiscalizadora quando julgar necessário;
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III - elaborar relatório de avaliação técnica com base na fiscalização ou nos resultados da perícia,
utilizando recursos de prova que possam caracterizar adequadamente a irregularidade, como fotos
ou vídeos;
IV - uma vez apurada e caracterizada a conduta irregular, comunicar a irregularidade ao usuário,
bem como a sanção cabível e eventual ressarcimento, preservado seu direito de defesa;
V - aplicar a sanção cabível e cobrar o ressarcimento relativo à irregularidade apurada e
caracterizada, nos termos do presente Regulamento;
VI - em caso de reincidência devidamente comprovada da conduta irregular do usuário, no
período de um ano, poderá o prestador cobrar em dobro os valores apurados relativos à
irregularidade.
§ 1 0 Uma cópia do TOl deve ser entregue ao usuário ou àquele que acompanhar a inspeção, no
ato da sua emissão, mediante recibo no caso de comprovação in loco, ou posteriormente, por meio
de comprovação do recebimento, quando necessária avaliação técnica.
§ 2 0 Quando da recusa do usuário em receber a cópia do TOl e assinar o recibo, este pode ser
enviado em até 30 (trinta) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do
recebimento.
§ 3 0 A partir do recebimento do TOl, o usuário tem 15 (quinze) dias para apresentar recurso ao
prestador ou informá-lo da sua opção pela perícia técnica, quando for o caso.
§ 4 0 Não havendo comprovação de recebimento do TOl pelo usuário no prazo de que trata o §2 0
o prestador poderá estimar o consumo não faturado nos termos do art. lii do presente

,

Regulamento, resguardado o direito de defesa.
§ 50 Quando houver a necessidade de retirada do hidrômetro para realização da avaliação técnica,
o prestador deve acondicioná-lo em invólucro específico lacrado no ato da retirada e entregar
comprovante desse procedimento ao usuário ou àquele que acompanhar a inspeção.
§ 60 A avaliação técnica do hidrômetro pode ser realizada pelo laboratório do prestador ou de
terceiro, desde que certificado como posto de ensaio autorizado pelo órgão metrológico ou
entidade por ele delegada, preservado o direito do usuário requerer a perícia técnica de que trata
o §3° deste artigo.
§ 7 0 Na hipótese do parágrafo anterior, o prestador deve comunicar ao usuário, por escrito,
mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, a data e a hora da
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realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou
por meio de representante nomeado.
§ 80 O usuário pode solicitar, antes da data previamente informada pelo prestador, uma única vez,
novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.
§ 9° Caso o usuário não compareça à data previarnente informada, faculta-se ao prestador seguir
cronograma próprio.
§ 100 O relatório de avaliação técnica deverá ser enviado ao usuário em até 30 (trinta) dias após
a data de sua realização.
§ 11° O relatório de avaliação técnica deve conter, de forma compreensível e de fácil
entendimento, os dados do padrão de medição utilizado, as variações verificadas, os limites
admissíveis, a conclusão final e os esclarecimentos quanto à possibilidade de solicitação de outra
avaliação, em até 30 (trinta) dias, junto ao órgão metrológico oficial.
§ 12° Caso tenha optado pela perícia e comprovada a irregularidade no hidrômetro, o usuário será
responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, devendo o prestador informá-lo previamente
destes custos, sendo vedada a cobrança de outros custos.
§ 13° O prestador não deve cobrar a título de custo de frete de que trata o parágrafo anterior valor
superior ao cobrado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos na modalidade "PAC".
Art. 1110 Quando comprovada a conduta irregular, para proceder ao cálculo do valor de

recuperação de receita, o prestador deve apurar a diferença entre os valores cobrados e aqueles
que efetivamente deveriam ter sido pagos por meio de um dos critérios descritos nos incisos a
seguir, nesta ordem:
1 - volume utilizado de água apurado por medição fiscalizadora proporcional ao tempo de
ocorrência da irregularidade;
II— média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de volume utilizado de água ocorridos em até
12 (doze) ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da
irregularidade;
III - valor máximo de volumes utilizados de água dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos
imediatamente posteriores à regularização da medição;

iv - uso presumido, na inviabilidade de utilização dos critérios anteriores, conforme metodologia
homologada pelo Ente Regulador.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJE3NJJEMDM0NZFBNJIZQZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Julho de 2022
168 - Ano XIV - Nº 2549

Boquira

Parágrafo único: O cálculo do valor devido por volume não faturado deve levar em conta a base
mensal de faturamento.
Seção 111
Do Custo Administrativo
Art. 1120 Nos casos em que a conduta irregular do usuário acarretar a realização de vistoria, de
outro serviço ou ainda de instalação de equipamento do prestador, tais custos podem ser cobrados
do usuário, segundo "Tabela de Preços e Prazos de Serviços não Tarifados" homologada pelo
Ente Regulador, desde que os procedimentos descritos no art. 1100 deste Regulamento sejam
respeitados.
Parágrafo único: Nos casos em que, por iniciativa do prestador, a instalação do hidrômetro
ocorrer em área externa à propriedade, a responsabilidade por danos causados aos equipamentos
não pode ser atribuída ao usuário, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser i inputada.
Seção IV
Da Duração da Irregularidade
Art. 1130 O período de duração da irregularidade, para fins de recuperação da receita, deve ser
determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos volumes utilizados de água,
respeitados os limites instituídos neste artigo, no caso de prática comprovada dos procedimentos
irregulares previstos nos incisos II, V, VI, IX, XI e XII do art. 108 deste Regulamento.
§ 1 0 Na impossibilidade de o prestador identificar o período de duração da irregularidade,
mediante a utilização dos critérios citados no caput, o período de cobrança fica limitado a 6 (seis)
ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade.
§ 2 0 A retroatividade de aplicação da recuperação da receita disposta no caput fica restrita à última
inspeção nos equipamentos de medição do prestador, não considerados o procedimento de leitura
regular ou outros serviços comerciais e emergenciais.
§ 3° Comprovado, pelo prestador ou pelo usuário, que o início da irregularidade ocorreu em
período anterior à assunção da ligação pelo titular da fatura, a este somente devem ser atribuídas
as diferenças apuradas no período sob sua responsabilidade, devendo a recuperação de receita ser
calculada com volume utilizado de água apurado segundo critérios do art. 63 desta Regulamento.
§ 40 0 prazo máximo de cobrança retroativa é de 36 (trinta e seis) meses.
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Seção V
Das Diferenças Apuradas e da Cobrança de Valor Devido

Art. 114° Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, o prestador deve informar
ao usuário, por escrito, a respeito de:
1 - irregularidade constatada;
II - memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de volumes
utilizados de água, de acordo com os critérios fixados neste Regulamento;
III - elementos de apuração da irregularidade, incluindo as informações da medição fiscalizadora,
quando for o caso;
IV - critérios adotados na compensação do faturamento;
V - direito de reclamação previsto nos parágrafos 1" e 3° deste artigo; e
VI— detalhamento do cálculo do faturamento.
§ 1° Caso haja discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos valores, o
usuário pode apresentar reclamação, por escrito, ao prestador, em até 30 (trinta) dias.
§ 2 1 Na hipótese do § 1°, o prestador deve comunicar ao usuário, por escrito, no prazo de 10 (dez)
dias úteis, o resultado da análise da reclamação, podendo enviar, se for o caso, a respectiva fatura
de ajuste do faturainento, com vencimento previsto para, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis.
§ 3 0 Persistindo a discordância em relação às providências adotadas, o usuário pode contatar a
ouvidoria do prestador, quando houver, a qual deve instaurar processo para a sua apuração.
§ 40 A ouvidoria do prestador deve comunicar ao usuário, em até 30 (trinta) dias, as providências

adotadas quanto às solicitações e reclamações recebidas, cientificando-o sobre a possibilidade de
contatar diretamente a ouvidoria do Ente Regulador, caso persista a discordância.
§ 50 Na hipótese de ajuste de cobrança devido à reclamação do usuário, considerada procedente,
e se a fatura contestada não tiver sido paga, o prestador deve cancelar a fatura contestada e
providenciar emissão de nova fatura.
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CAPÍTULO VI
DA EXTINÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL
Art. 115° A extinção da relação contratual entre o prestador e o usuário ocorre:
1 - por ação do usuário, mediante pedido de desligamento do ramal predial de água ou alteração
do usuário contratante, observadas as obrigações previstas em contrato; e,
II - por ação do prestador, quando houver alteração do usuário contratante, ou quando concluído
o prazo concedido para ligação temporária.
Parágrafo único: Ocorrendo a extinção da relação contratual entre o prestador e o usuário, o
prestador deve emitir e entregar ao usuário declaração de quitação de débito, nos termos do
disposto no art. 83 deste Regulamento.
CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art. 1160 Até que seja definida pelo Ente Regulador a tarifa mínima pela disponibilidade na
estrutura tarifária relativa ao prestador, será mantido, em substituição, o procedimento de
faturamento por consumo mínimo.
Art. 1170 O prestador dos serviços públicos de abastecimento de água terá o prazo de 180 (cento
e oitenta) dias, a partir do exercício de regulação pelo Ente Regulador, para se adequar ao disposto
neste Regulamento ou, excepcionalmente, em prazo maior, desde que a solicitação seja
tempestiva e justificada.
Art. 1180 O cadastro de usuários deve estar vinculado ao CPF ou CNPJ do contratante, no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da publicação deste Regulamento.
Art. 1190 O prestador deverá atender às exigências fixadas pelos órgãos ambientais para a
qualidade dos resíduos provenientes do tratamento de água.
Art. 120° As sanções e penalidades ao prestador pelo descumprimento deste Regulamento,
observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, serão objeto de
Resolução específica.
Art. 121 0 Se nos contratos de concessão forem fixados prazos inferiores para a execução de
serviços, os mesmos prevalecerão perante os prazos estabelecidos neste Regulamento.
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lx.IJ
Tabela 1.1 - Variações-Limite para caracterização de uso atípico
(conforme art. 85 0
Categoria

Residencial e
Social

Categoria

Comercial

Categoria

Industrial

Categoria

Pública

Faixas de
Consumo

Variação Limite

0-3

75%

>3-6

60%

>6-10

50%

>10-15

40%

>15-20

35%

>20 -40

35%

)

Até 7 unidades

8 Unidades ou mais

>40-100

30%

60%

>100-300

25%

25%

>300

25%

20%

Faixas de
Consumo

Variação Limite

0-3

70%

>3-6

65%

>6 - 10
>10-40

60%
55% Até 6 Unidades 7 Unidades ou mais

>40-100

45%

45%

>100

35%

30%

Faixas de
Consumo

Variação Limite

0-3

70%

>3-6

70%

>6-10

65%

>10-20

60%

>20-40

55%

>40-100

55%

>100-600

50%

>600

40%

Faixas de
Consumo

Variação Limite

0-3

75%

>3-6

75%

>6-10

70%

>10-20

65%

>20-40

65%

>40-100

60%

>100-300

55%

>300

45%
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103

11.2. Minuta de Regulamento dos Serviços de Esgotamento Sanitário

MINUTA DE REGULAMENTO
DOS SERVIÇOS DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Execução:

Apoio Técnico:

PX!NO

Realização:

CBHSF

Apoio:

a!
-

-

M
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•

SUMÁRIO

•

DEFINIÇÕES

•

CAPÍTULO 1

DO PRESTADOR DOS SERVIÇOS
•

Seção 1

Disposições Gerais (Art. 1° ao Art. 13°)
•

•

Seção II

Do Atendimento ao Público e ao Usuário (Art. 14° ao Art. 19°)
Seção III

•

Do Cadastro de Usuários e (Ias Categorias de Unidades Usuárias (Art. 200 e Art. 21 0
CAPÍTULO II

•
•

DA SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS
Seção 1

Do Pedido de Ligação (Art. 22° ao Art.24°)
•

Seção II

Dos Contratos (Art. 25°)
•

•

Seção III

Dos Pontos de Entrega e Coleta (Art. 26°)
Seção IV

•

Dos Ramais Prediais de Esgoto (Art. 27 0 ao Art.34°)
Seção V

•
•

Da Ligação Temporária (Art. 35° e Art.36°)
Seção VI

Da Ligação Definitiva (Art. 37° ao Art.44°)
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Seção VII
Da Ligação em Loteamento, Condomínio Horizontal e Similares (An. 45° ao Ali. 50 °)
Seção VIII
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Dos Prazos e Condições Para Execução da Ligação de Esgoto (Art. 510 ao Art. 550)

1

CAPÍTULO III
DA DETERMINAÇÃO DO VOLUME UTILIZADO DE ÁGUA E DO FATURAMENTO
Seção 1

Do Faturamento Pelos Serviços Prestados (Art. 56 ao Art. 59°)
Seção 11

Da Determinação do Volume Utilizado de Água (Art. 600 ao Art. 65°)
Seção II!
Da Tarifa (Art. 66° ao Art. 69°)

Da Fatura (Art. 70° ao Art. 76°)

1
1

Seção V

1

Seção IV

Do Inadimplemento (Art. 77° ao Art. 82°)
Seção VI

Da Compensação (Art. 83° ao Art. 85°)
Seção VII

Da Cobrança por Serviço Não Tariflido (Art. 86°)
CAPÍTULO IV
DAS RESTRIÇÕES À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

1
1

Seção 1
Da Paralização (Art. 87° ao Art. 89°)
Seção II
Da Suspensão (Art. 90° e Art. 91)
Seção III

Da Religação (Art. 921

)

Seção IV

Das Situações Especiais (Art. 93)
CAPÍTULO V

1
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DAS CONDUTAS IRREGULARES DO USUÁRIO E DOS PROCEDIMENTOS PARA
APLICAÇÃO DE SANÇÕES PELO PRESTADOR
Seção 1
Da Constatação e da Apuração de Irregularidade (Art. 940 ao Art. 96 0

)

Seção II
Do Procedimento para a Caracterização da Irregularidade (Art. 97 0 e Art. 98°)
Seção 111
Do Custo Administrativo (Art. 99°)
Seção IV
Da Duração da Irregularidade (Art. 100°)
Seção V
Das Diferenças Apuradas e da Cobrança de Valor Devido (Art. 10 1°)
CAPÍTULO VI
DA EXTINÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL (Art. 102°)
CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS (Art. 103 0 ao Art. 108°)
ANEXO 1
Tabela das variações-limite para caracterização de uso atípico
DEFINIÇÕES'
Ficam estabelecidas, para este Regulamento, as seguintes definições:
1 - abastecimento de água: serviço público que possibilita ao usuário o acesso à água potável que
envolve, parcial ou integralmente, as etapas de captação, elevação, tratamento, reservação, adução
e distribuição de água até as ligações prediais;

1

Destaca-se que, apesar da presente minuta tratar o tema referente à componente de

esgotamento sanitário, tendo em vista a interface com o consumo de água, faz-se necessário
mencionar termos relacionados à componente de abastecimento de água. Nesse sentido,
recomenda-se que haja constante comunicação e acordos entre os prestadores, caso não seja
o mesmo.
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II - atualidade: modernidade dos equipamentos, das instalações e das técnicas, inclusive as de
manutenção e conservação, por meio da absorção de novas tecnologias, especialmente aquelas
que tragam benefícios diretos para os usuários;
III - base mensal de faturamento: cálculo da fatura considerando volume proporcional a 30 dias
para aplicação conforme a estrutura tarifária;
IV - cadastro de usuários: conjunto de registros atualizados do prestador para fins de medição,
faturamento e cobrança, bem como para apoio ao planejamento e controle operacional;
V - calendário de leitura: datas fixadas antecipadamente para a realização da leitura dos
hidrômetros;
VI— cavalete: conjunto padronizado de tubulações e conexões, ligado ao ramal predial de água,
destinado à instalação do hidrômetro;
Vil—coleta de esgoto: recolhimento do esgoto das unidades usuárias por meio de ligações à rede
coletora com a finalidade de afastamento;
VIII— consumo mínimo: volume a ser faturado quando o volume utilizado de água é inferior ao
estipulado em resolução tarifária;
IX - continuidade: prestação de serviço de forma ininterrupta, exceto nas situações previstas no
artigo 88 deste Regulamento;
X - contrato de Prestação de Serviço: instrumento legal que define as características técnicas e as
condições comerciais da prestação dos serviços de esgotamento sanitário, acordado entre o
prestador e o usuário;
XI - eficiência: prestação dos serviços, de acordo com as normas técnicas aplicáveis e padrões
satisfatórios, de forma a assegurar qualitativa e quantitativamente o cumprimento de objetivos e
metas, com obtenção de máximo rendimento no uso dos recursos utilizados;
XII - efluente doméstico: resíduo líquido com característica tipicamente residencial, proveniente
do uso da água para fins sanitários;
XIII - efluente não doméstico: resíduo líquido proveniente de utilização de água para fins
industriais, comerciais ou de prestação de serviços que adquire características próprias em função
do processo empregado;
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XIV - esgotamento sanitário: serviço público constituído pelas etapas de coleta, transporte,
tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o
seu lançamento final no meio ambiente;
XV - estação elevatória: conjunto de tubulações, equipamentos e dispositivos destinados a
conduzir esgoto para um nível superior de altitude;
XVI— faixas non aedflcandi: são áreas ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de
domínio público das rodovias e ferrovias, gravadas por restrições administrativas, que tomam
obrigatória a reserva de uma faixa não-edificável de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo
maiores exigências em legislação específica.
XVII - fatura: documento que discrimina o valor referente a cada um dos serviços prestados e
apresenta o valor total a ser pago pelo usuário incluindo multa, juros e atualização monetária;
XVIII— grande usuário: usuário não residencial com uso mensal acima de 200 m 3

;

XIX - hidrômetro: equipamento destinado a medir e registrar, contínua e cumulativamente, o
volume de água fornecido a um usuário;
XX - hidrômetro individual: aparelho que realiza a medição do volume de água que flui para uma
unidade usuária com o objetivo de faturamento individualizado;
XXI - hidrômetro principal: aparelho que realiza a medição do volume de água que flui do sistema
do prestador por uma ligação;
XXII - instalação predial de esgoto: conjunto de tubulação, conexões, aparelhos, equipamentos e
peças especiais, de responsabilidade do usuário, situado antes do ponto de coleta (poço luminar);
XXIII - integralidade: conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos diversos
serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso integral de acordo com suas
necessidades;
XXIV - lacre do hidrômetro: material utilizado para garantir a inviolabilidade do hidrômetro:
XXV - lacre do padrão: material utilizado para garantir a inviolabilidade da ligação do hidrômetro
ao padrão;
XXVI - ligação clandestina: conexão de instalação predial ao sistema público de coleta de
esgotamento sanitário executada sem o conhecimento do prestador;
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XXVII - ligação de água: conexão do ramal predial de água ao sistema público de abastecimento
de água;
XXVIII - ligação de esgoto: conexão do ramal predial de esgoto ao sistema público de
esgotamento sanitário;
XXIX - ligação medida: aquela em que há hidrômetro instalado;
XXX - padrão de ligação: conjunto constituído do cavalete, do registro hidráulico e do
hidrômetro;
XXXI - paralisação: cessação de abastecimento por período superior a 12 (doze) horas
consecutivas;
XXXII - pauta tarifária: relação das diversas tarifas a serem aplicadas no faturamento dos serviços
de esgotamento sanitário;
XXXIII - plano de emergência e contingência: documento que define um conjunto de
procedimentos que permite ao prestador de serviços de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário prevenir e, diante de ocorrências, providenciar soluções adequadas às situações de
emergências, incluindo levantamento dos pontos críticos e vulneráveis dos sistemas mapeados
em sua área geográfica de abrangência;
XXXIV - ponto de coleta de esgoto ou poço luminar: é o ponto de conexão do ramal de esgoto
com as instalações prediais do usuário, possibilitando a inspeção e a desobstrução do ramal
predial;
XXXV - prestador: pessoa jurídica, consórcio de empresas, departamento municipal, serviço
autônomo ou consórcio público que preste os serviços públicos de esgotamento sanitário;
XXXVI - prestador regional: prestador que atende a 2 (dois) ou mais municípios, contíguos ou
não;
XXXVII - ramal predial de serviço de esgotamento sanitário: conjunto de tubulação e
equipamentos especiais situados entre o ponto de coleta de esgoto e o sistema público de
esgotamento sanitário, excluindo o poço luminar ou caixa de inspeção;
XXXVIII - religação: procedimento efetuado com o objetivo de restabelecer a prestação de
serviço ao usuário após suspensão ou desligamento;
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XXXIX - religação de urgência: religação caracterizada pelo prazo máximo de 4 (quatro) horas
entre o pedido e sua efetivação;
XL - segurança: utilização de todas as medidas possíveis para prevenção, redução e afastamento
de riscos na prestação dos serviços;
XLI - serviço não tarifado: serviço cobrável sob a forma de preço;
XLII - sistema público de esgotamento sanitário: conjunto de instalações e equipamentos que tem
por finalidade coletar, transportar, tratar e dar destino final adequado ao esgoto;
XLIII - suspensão: ato do prestador a fim de cessar a prestação de serviço devido a
descumprimento de normas por parte do usuário;
XLIV - tarifa de água: valor aplicável ao uso faturado de água para o cálculo de faturamento do
serviço de abastecimento de água;
XLV - tarifa de esgoto: valor aplicável ao uso faturado de esgoto para o cálculo de faturamento
do serviço de esgotamento sanitário;
XLVI - tarifa mínima pela disponibilidade: valor fixo a ser cobrado por unidade usuária,
independentemente do volume utilizado de água, referente à cobertura de uma parcela dos custos
fixos que viabilizam a prestação dos serviços de esgotamento sanitário;
XLVII - titular dos serviços públicos: ente federado que detenha a competência constitucional de
delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a prestação dos serviços públicos de
saneamento básico;
XLVIII— unidade usuária ou economia: imóvel ou parte de um imóvel que é objeto de ocupação
independente que utiliza os serviços públicos de esgotamento sanitário, mesmo que por meio de
ligação única;
XLIX - uso atípico: situação em que o volume utilizado no mês corrente ultrapassar a média dos
12 (doze) últimos volumes utilizados de água disponíveis em percentual definido na tabela do
Anexo 1 deste Regulamento;
XLX - uso faturado: volume utilizado para cálculo de faturamento;
XLXI - uso médio: volume estimado a ser calculado pela média dos volumes utilizados de água
dos últimos 12 (doze) ciclos de faturamento disponíveis;
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XLXII - uso presumido: volume estimado a ser calculado segundo metodologia homologada pelo
Ente Regulador.
XLXIII - Produção de esgotos: corresponde aproximadamente à vazão de água efetivamente
consumida. Entende-se por consumo efetivo aquele registrado na micromedição da rede de
distribuição de água, descartando-se, portanto, as perdas do sistema de abastecimento. Parte desse
volume efetivo não chega aos coletores de esgoto, pois, conforme a natureza de consumo, perdese por evaporação, incorporação à rede pluvial ou escoamento superficial (ex.: irrigação de jardins
e parques, lavagem de carros, instalações não conectadas à rede, dentre outros). Dessa forma, para
estimar a fração da água que adentra à rede de esgotos, aplica-se o coeficiente de retomo (R), que
é a relação média entre o volume de esgoto produzido e a água efetivamente consumida. O
coeficiente de retorno típico pode variar de 40% a 100%, sendo que usualmente adota-se o valor
de 80% pela literatura (VON SPERL1NG, 2005).
CAPÍTULO 1
DO PRESTADOR DOS SERVIÇOS
Seção 1
Disposições Gerais
Art. 1° Competem ao prestador o planejamento, a implantação, a ampliação, a operação e a
manutenção dos sistemas públicos em cumprimento aos Planos Municipais de Saneamento no
limite de suas atribuições, aos contratos com o titular, às normas de regulação e às demais normas
vigentes, efetuando administração eficiente e comercialização dos serviços concedidos.
§ 1 0 O prestador cumprirá o contrato de programa vigente o qual deverá ser revisado, conforme
estabelece a política nacional de saneamento básico ou de concessão por meio de processo
licitatório que vierem a ser firmados.
§ 2 0 Quando os serviços forem prestados diretamente por órgão municipal ou por serviço
autônomo, o prestador obedecerá aos ditames legais pertinentes.
§ 3 0 O prestador buscará a integralidade da sua atuação, com vistas a maximizar a eficácia e os
resultados das suas ações.
Art. 20 O prestador deverá realizar a operação e a manutenção do sistema de esgotamento
sanitário para a população usuária, em conformidade com as normas técnicas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e demais normas pertinentes.
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Parágrafo único A prestação dos serviços será feita de modo a contribuir para a saúde pública e
proteção do meio ambiente.
Art. 31 O prestador é responsável pela adequada prestação dos serviços, que compreende a
integral idade, a continuidade, a eficiência, a segurança e a atualidade.
Art. 40 O prestador deverá elaborar piano de emergência e de contingência específico para cada
município ou localidade atendida para os casos de alterações nas condições de funcionamento dos
sistemas de coleta ou interrupções no tratamento de esgoto, mantendo exemplar em cada
escritório local.
Art. 50 A implantação dos sistemas públicos de esgotamento sanitário, as ligações prediais e as
instalações de equipamentos de medição serão efetuadas pelo prestador ou terceiro devidamente
autorizado.
Parágrafo único O prestador implantará os sistemas públicos de esgotamento sanitário
preferencialmente em áreas públicas de uso comum.
Art. 61 Em caso de dano ao patrimônio do usuário, o procedimento para apuração, inclusive
quando houver emissão de laudo pericial, deverá ser concluído em até 60 (sessenta) dias a contar
da data da solicitação do usuário.
Parágrafo único Constatado o dano ocasionado pelo prestador, o ressarcimento ao usuário,
devidamente atualizado pela taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC deverá
ser feito por meio de crédito a ser processado nas faturas seguintes ou, se houver solicitação do
usuário, por depósito bancário identificado, ordem de pagamento ou pelo envio de cheque
nominal no máximo de 30 (trinta) dias úteis.
Art. 70 O prestador de serviços executará, de forma constante, a conservação e a manutenção dos
sistemas públicos de esgotamento sanitário, mantendo-o em condições adequadas de operação,
segurança e limpeza, obedecendo às normas e aos procedimentos técnicos pertinentes.
§ 10 O prestador deverá evitar extravasamentos de esgoto com a finalidade de prevenir a
contaminação do meio ambiente.
§ 2 1 O prestador, quando for informado da ocorrência extravasamentos de esgoto sanitário,
adotará medidas imediatas e manterá registros com as providências adotadas.
§ 3 1 Nos casos de impedimento da adoção de medidas imediatas, o Prestador registrará as razões.
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§

40

O prestador deverá adotar medidas de segurança e de prevenção de acidentes, bem como

medidas adequadas de proteção no sentido de restringir o acesso de pessoa não autorizada às
unidades operacionais.
§ 50 As unidades operacionais deverão dispor de identificação própria e do prestador de serviços
e conter avisos de advertência.
§ 6 0 A manutenção de unidades operacionais obedecerá ao estipulado no Manual de Operação e
as intervenções serão obrigatoriamente registradas.
§ 70 Os registros referidos neste artigo deverão ser mantidos no livro de ocorrência de cada

unidade operacional por pelo menos 24 (vinte e quatro) meses.
Art. 8° O prestador utilizará pessoal técnico, próprio ou de terceiro, legalmente habilitado,
devidamente capacitado e credenciado para a operação e manutenção dos sistemas de
esgotamento sanitário.
Parúgrafo único O prestador é responsável pela capacitação e atualização técnica periódica do
pessoal próprio envolvido diretamente na prestação dos serviços e exigirá que o pessoal
terceirizado seja submetido a semelhante treinamento.
Art. 90 O prestador utilizará instrumento permanente de medição para gerar informações
referentes à:
1— vazão e volume de esgoto na entrada da estação de tratamento de esgoto e vazão efluente da
mesma.
Parágrafo único Excepcionalmente, quando utilizar meios estimativos, o prestador deverá
registrar em relatório específico o método, os parâmetros e o intervalo de tempo entre medições,
que não poderá superar 12 (doze) horas.
Art. 100 O prestador manterá as informações referentes aos sistemas públicos de esgotamento
sanitário organizadas e atualizadas, sendo obrigatório:
1— cadastro por usuário, de acordo com o art. 24 deste Regulamento;
II - croqui geral do sistema contendo a localização esquemática das unidades com suas
características principais;
III - cadastro técnico atualizado das redes, contendo localização, diâmetro, extensão e tipo de
material das tubulações; e,
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IV - registro sobre as condições de operação das instalações dos sistemas públicos de
esgotamento sanitário.
Art. 110 O prestador adotará os padrões e indicadores de desempenho da prestação do serviço
fixados em resolução específica do Ente Regulador.
Art. 12° O prestador apresentará ao Ente Regulador, a cada quatro anos, Plano de Exploração dos
Serviços para o Município baseado no Plano Municipal de Saneamento Básico.
§ 1 0 O Plano de Exploração deverá conter, no mínimo:
1— diagnóstico da situação atual dos sistemas de esgotamento sanitário;
II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização dos serviços de
esgotamento sanitário;
III - estratégias de operação;
IV - previsão das expansões;
V - cronograma de investimento físico e financeiro; e
VI - origem dos recursos para a realização dos investimentos.
§ 2 0 O plano de exploração cobrirá os serviços de esgotamento sanitário em toda a área de
prestação dos serviços.
§ 3 0 A apresentação ao Ente Regulador do plano previsto no caput deste artigo vincula o prestador
ao cumprimento das metas, objetivos e prazos estabelecidos.
§ 4 0 A aprovação ou a revisão superveniente de Plano Municipal de Saneamento básico obriga o
prestador, no limite de suas atribuições, a se adequar às exigências do mesmo em prazo máximo
de três meses, seja por acordo entre as partes e respectivo aditamento contratual ou por meio de
alteração do plano de exploração, em casos de prestação direta dos serviços.
§ 5 1 A ausência de Plano Municipal de Saneamento Básico não exime o prestador de apresentar
o Plano de Exploração dos Serviços.
§ 60 Nos casos de sistema integrado, o Plano de Exploração dos Serviços poderá abranger mais
de um município.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJE3NJJEMDM0NZFBNJIZQZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Julho de 2022
184 - Ano XIV - Nº 2549

Boquira

§ 70 O prestador informará ao Ente Regulador, com a devida justificativa, mudanças e ajustes no

Plano de Exploração dos Serviços, nos termos da Lei Federal n° 12.527/2011.
Art. 13° O prestador atenderá, no prazo estipulado pelo Ente Regulador, aos pedidos de

informações e de esclarecimentos sobre aspectos relacionados com a prestação dos serviços.
Parágrafo único Qualquer restrição relacionada ao sigilo de informações deve ser expressamente

advertida, nos termos da Lei Federal n° 12.527/2011.
Seção II
Do Atendimento ao Público e ao Usuário
Art. 140 O prestador adotará estrutura adequada e meios de atendimento ao público e ao usuário,

telefônico, sítios eletrônicos e de outros meios que se fizerem necessários que possibilitem o
provimento de informações e o recebimento de solicitações e reclamações.
Art. 150 No caso de reclamações e solicitações, o prestador comunicará ao interessado, quando

requerido, em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis, os esclarecimentos e as providências
necessárias.
Parágrafo único O prestador deverá manter registro atualizado das reclamações e solicitações,
com anotação da data, do motivo e do número do protocolo, por no mínimo 24 (vinte e quatro)
meses.
Art. 16° O prestador deverá disponibilizar em sítio eletrônico, obrigatoriamente:

1— cópia deste Regulamento;
II - cópia da resolução tarifária em vigor;
III - indicação dos documentos e requisitos necessários ao pedido de ligação de esgotamento
sanitário;
IV - cópia do modelo de contrato de adesão;
V - material informativo e educativo sobre os cuidados especiais para evitar o desperdício de
água, o uso adequado das instalações sanitárias, bem como outras orientações que entender
necessárias;
VI - cópia da tabela de sanções aplicáveis aos usuários.
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Art. 17° O prestador fornecerá ao interessado as informações solicitadas referentes aos serviços
prestados, inclusive quanto às tarifas em vigor e os critérios de faturamento.
Art. 18° O prestador disporá de sistema, preferencialmente informatizado, que forneça o número

do registro do protocolo do atendimento, os dados do reclamante, o tipo de reclamação e o prazo
de atendimento, quando solicitado pelo reclamante.
Art. 19° Nas localidades em que não haja instituição bancária, o prestador buscará alternativas

para possibilitar ao usuário a efetivação do pagamento na própria localidade.
Seção III
Do Cadastro de Usuários e das Categorias de Unidades Usuárias
Art. 200 O prestador organizará e manterá atualizado cadastro de usuários, por município,

contendo, obrigatoriamente, as seguintes informações:
1— identificação do usuário:
a) nome completo, número e órgão expedidor da Carteira de Identidade, ou de outro
documento válido de identificação que a substitua, e número de inscrição no Cadastro de Pessoa
Física - CPF, quando pessoa física;
b) razão social e Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, quando pessoa jurídica;
II— número de identificação do usuário;
III - endereço do usuário ou da unidade usuária em caso de faturamento individualizado;
IV - data de início da prestação dos serviços de esgotamento sanitário;
V - histórico de leitura e faturamento dos últimos 60 (sessenta) ciclos completos;
VI - quantidade de unidades usuárias em cada categoria, por tipo de serviço prestado.
§ 1° Para fins deste Regulamento, o usuário, responsável pelo pagamento pecuniário dos serviços
públicos de esgotamento sanitário, é a pessoa física ou jurídica proprietária, possuidora ou
detentora do imóvel.
§ 2 0 Os dados cadastrais relativos aos usuários serão utilizados pelo prestador exclusivamente
para os fins previstos neste Regulamento.
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§ 30

o usuário deve informar corretamente e manter sempre atualizados os seus dados cadastrais

junto ao prestador de serviços, com o intuito de evitar responsabilização indevida.
Art. 210 O prestador classificará a unidade usuária de acordo com a atividade nela exercida e com
base em informações prestadas pelo usuário.
§ 1 0 Para fins de enquadramento tarifário, serão adotadas pelo prestador as seguintes categorias:
1 - social: unidade usuária residencial habitada por família com reduzida capacidade de
pagamento, segundo critérios de enquadramento definidos em resolução específica;
II— residencial: unidade usuária utilizada para fins de moradia;
III - comercial, serviços e outras: unidade usuária utilizada para comercialização de produtos,
prestação de serviços ou desenvolvimento de atividades não contempladas em outras categorias;
IV - industrial: unidade usuária utilizada para o exercício de atividade industrial, conforme
definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;
V - pública: unidade usuária utilizada para o exercício de atividade de órgão ou entidade da
administração direta e indireta, incluindo ainda as seguintes atividades, desde que legalmente
identificadas como sem fins lucrativos: hospital, asilo, orfanato, creche e albergue.
§ 2 0 O prestador de serviços manterá cadastro comercial dos usuários e realizará a medição do
uso e faturamento destas.
§ 3° Ficam incluídas na categoria industrial ligações temporárias para construção de edificação
§

40

Após a conclusão da construção, a edificação deverá ser recadastrada e cada unidade usuária

enquadrada em uma das categorias descritas no § 1.
§

50

Quando em uma mesma unidade usuária houver mais de uma utilização e não for possível a

individualização do fornecimento, o prestador enquadrará a unidade de acordo com o uso
preponderante de água.
§ 60 O prestador informará ao usuário que a alteração da atividade exercida pode resultar em
reclassificação de categoria, sendo de responsabilidade do usuário qualquer declaração falsa ou
omissão de dados.
§ 70 A reclassificação de categoria da unidade usuária por iniciativa do prestador terá efeito para
fins de faturamento 30 (trinta) dias após comunicação ao usuário, cabendo contestação.
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§ 8 1 O prestador, em casos de erro de classificação da unidade usuária decorrente de fato de sua
exclusiva responsabilidade, ressarcirá ao usuário os valores faturados cobrados a maior.
§ 9 0 A reclassificação não tem efeito retroativo, exceto na hipótese prevista no § 8° deste artigo
e no caso de declaração falsa ou omissão de dados por parte do usuário.
CAPÍTULO II
DA SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS
Seção 1
Do Pedido de Ligação
Art. 220 O pedido de ligação de esgoto é um ato do interessado, que deverá apresentar ou informar
o número da carteira de identidade ou outro documento de identificação válido que a substitua, o
número do Cadastro de Pessoa Física —CPF, ou, no caso de pessoajurídica, o número do Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, por meio do qual solicita ao prestador o respectivo serviço
público.
§ 1 0 O interessado deverá também:
1— apresentar os documentos previstos no caput deste artigo para efetivação da ligação;
II - fornecer informações referentes à natureza da atividade a ser desenvolvida no imóvel e, caso
exista mais de uma unidade usuária, informar a natureza da atividade de cada unidade;
III - apresentar licença emitida por órgão responsável, quando a futura unidade usuária localizarse em área onde não é permitido o parcelamento do solo urbano, ou com restrição à ocupação, ou,
ainda, de interesse e preservação ambiental.
IV - participar financeiramente dos investimentos destinados à efetivação das ligações, na forma
prevista nos artigos 27, 35 e 42 deste Regulamento; e
V - em caso de extensão de rede pública a ser executada por particular, este deverá obter
aprovação do projeto, antes do início das obras, junto ao prestador que deverá fiscalizar sua
execução.
VI - quando pertinente, apresentar em documento hábil, a anuência do terceiro que seja
proprietário do terreno pelo qual passará a tubulação necessária para a prestação dos serviços.
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§ 2 0 Para fins de alteração da titularidade, o prestador pode solicitar apresentação de documento
que comprove a propriedade, posse ou detenção do imóvel.
§

30

Quando da efetivação da ligação, o prestador informará ao usuário o enquadramento tarifário

de cada unidade usuária e, no caso de existência de unidade da categoria residencial, sobre as
condições para a obtenção dos benefícios decorrentes de tarifa social.
§ 4 0 A partir da data de ligação, o usuário assume a responsabilidade pelo pagamento das
respectivas faturas.
§ 50 O solicitante arcará com o custo referente à aquisição e à montagem, em local apropriado e
atendidos os requisitos técnicos definidos pelo prestador, da construção das instalações prediais
de esgotamento sanitário até o ponto de coleta de esgoto, de acordo com as normas de instalações
prediais de esgoto sanitário da ABNT.
Art. 230 Excetuados os casos previstos nas normas do titular e de meio ambiente, toda edificação
permanente urbana será conectada às redes públicas de esgotamento sanitário disponíveis, nos
termos do artigo 45 da Lei Federal n° 11.445, de 2007, e artigo 11 1 do Decreto Federal n° 7.217,
de 2010.
§ 1 0 O prestador deverá enviar comunicação aos usuários dos imóveis sobre a disponibilidade das
redes para a realização das ligações.
§ 2 0 O usuário dispõe de um prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da comunicação do
prestador, para solicitar as ligações de esgoto prevista no parágrafo anterior.
§ 31 Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias contados da comunicação, o prestador fornecerá ao

titular dos serviços a relação dos imóveis que não aderiram às redes, estando seus proprietários
sujeitos às sanções previstas em legislação municipal.
§ 40 Os contratos de concessão deverão prever a obrigatoriedade da adesão às redes públicas de

esgotamento sanitário.
Art. 24° A ligação de esgoto não será efetuada se houver lançamento direto na rede de esgoto de

águas pluviais e/ou efluente proveniente de cozinha ou tanque, sem passar por caixa de gordura
dotada de sifão.

1
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Seção II
Dos Contratos
Art. 25° A relação entre o prestador e o usuário rege-se por Contrato de Adesão ou por Contrato
de Prestação de Serviço redigido em fonte de tamanho 12 (doze), com destaque para as cláusulas
restritivas de direito e cuja cópia será encaminhada ao usuário.
§ 1 0 A celebração de Contrato de Prestação de Serviço é obrigatória nos seguintes casos:
1 - para atendimento a grandes usuários;
II - para atendimento à Administração Pública;
III - quando os efluentes não domésticos, por suas características, não puderem ser lançados in

natura na rede de esgoto;
IV - quando houver participação financeira do interessado.
§ 2 1 O Contrato de Prestação de Serviço conterá, além das cláusulas essenciais aos contratos
administrativos:
1— identificação do usuário e dos pontos de recepção de esgoto;
II - previsão de volume de esgoto a ser coletado;
III - condições de revisão, para mais ou para menos, do volume de esgoto a ser coletado;
IV - data de início da prestação dos serviços e o prazo de vigência; e
V - critérios de rescisão.
§ 30 O conteúdo mínimo do contrato de adesão deverá ser previamente estabelecido pelo Ente
Regulador.
Seção III
Dos Pontos de Coleta
Art. 26° São de responsabilidade do prestador as unidades componentes do sistema de esgoto a
partir do ponto de coleta de esgoto.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJE3NJJEMDM0NZFBNJIZQZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Julho de 2022
190 - Ano XIV - Nº 2549

Boquira

§ 1° No caso em que a instalação predial do usuário atravesse outro imóvel, o de coleta de esgoto
será o limite da via pública.
§ 2 0 Em caso de rede em interior de quarteirão, quando não pertencente ao sistema público, a
operação e a manutenção dos componentes da rede interna serão de responsabilidade dos usuários.
§ 3 0 É facultado ao prestador de serviços, quando solicitado pelo usuário, prestar suporte técnico
operacional na rede em interior de quarteirão, quando não pertencer ao sistema público.
§ 4 0 As redes construídas sob as calçadas e áreas públicas serão consideradas, sob o aspecto de
operação e manutenção, como pertencentes ao sistema público de esgotamento sanitário.
§ 5° Caberá ao prestador de serviços instruir os usuários sobre o uso adequado e racional de redes
em interior de quarteirão.
Seção IV
Dos Ramais Prediais de Esgoto
Art. 27° A ligação definitiva, especificada no art. 37 deste Regulamento, para o atendimento ao
usuário e o respectivo ramal predial serão executados pelo prestador.
§ 1 1 Os custos correspondentes podem ser cobrados do usuário, exceto para ligação definitiva de
esgoto exclusivamente residencial.
§ 2 1 Em caso de cobrança pela ligação, o valor será registrado em conta contábil específica e não
será, em nenhuma hipótese, objeto de remuneração tarifária nem de indenização ao término da
concessão.
Art. 28° A substituição ou remanejamento de ramal predial será realizado sem ônus para o
usuário, exceto quando solicitado por este.
Art. 29° O prestador de serviços deverá reparar os danos causados por intervenção de terceiros
nos sistemas públicos de esgotamento sanitário e nos respectivos ramais prediais, cabendo-lhe
acionar os meios necessários para a obtenção do ressarcimento pelos custos incorridos.
Parágrafo único Os ressarcimentos deverão ser registrados em conta contábil específica.
Art. 300 A recomposição de muros, passeios e revestimentos derivada de obras ou serviços
realizados pelo prestador será de sua inteira responsabilidade, em conformidade com o código de
posturas do município, no que couber.
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Art. 31° No caso de utilização da rede coletora de esgotamento sanitário para esvaziar piscina, o

usuário deverá consultar o prestador quanto à vazão máxima de escoamento permitida.
Art. 32° No caso de edificação ou parte de edificação sem condições de escoamento do esgoto

por gravidade, a estação elevatória necessária para o esgotamento em rede coletora será construída
e operada pelo usuário, de acordo com normas estabelecidas pelo prestador.
Art. 33° Não é permitido despejar na rede coletora de esgoto, sem tratamento prévio, efluente não

doméstico que contenha substância que, por sua natureza, possa danificá-la, obstruí-Ia, ou
interferir no processo de depuração de estação de tratamento de esgoto ou causar dano ao meio
ambiente, ao patrimônio público ou a terceiro.
§ 1 0 O efluente não doméstico, para ser lançado diretamente na rede coletora de esgoto, deverá
obedecer a características biológicas e fTsico-químicas definidas em norma específica do
prestador, homologada pelo Ente Regulador.
§ 2° Constatado que o efluente não doméstico não atende as normas especificas para o lançamento
na rede pública de esgoto, a autoridade ambiental competente deverá ser informada pelo
prestador.
Art. 34° O pedido de supressão de ramal de esgoto feito por usuário apenas será atendido caso

venha acompanhado da concordância dos órgãos de saúde pública e de meio ambiente
competentes.
Seção V
Da Ligação Temporária
Art. 35° A ligação temporária destina-se ao fornecimento dos serviços públicos de esgotamento

sanitário a canteiro de obra, feira, circo, exposição, parque de diversão, evento e outras atividades
de caráter temporário e de duração definida.
§ 1 0 O interessado deverá declarar o prazo e o uso previstos para a ligação temporária.
§ 2 0 As ligações temporárias terão duração de até 6 (seis) meses, podendo ser prorrogadas, a
critério do prestador, mediante solicitação formal do usuário.
§ 3 0 Os custos derivados da ligação e do desligamento serão sustentados pelo usuário, sendo
considerados como tais as despesas relativas à mão-de-obra, transporte e materiais utilizados,
exceto os reaproveitáveis.
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40 O prestador poderá exigir, a título de garantia, o valor de até 3 (três) faturas com base no
§
volume presumido de esgotamento sanitário calculado no ato da solicitação, cujo acerto será

1

acordado entre as partes.
§

50

Os serviços prestados por meio de ligação temporária poderão ser objeto de Contrato de

Prestação de Serviço.
Art. 36° Em ligação temporária destinada a canteiro de obra, o ramal predial poderá ser

dimensionado de modo a ser também utilizado para a ligação definitiva.
Parágrafo único Os custos das ligações temporárias de esgoto destinadas a canteiro de obras
serão de responsabilidade do prestador se dimensionadas para o uso definitivo exclusivamente
residencial.
Seção VI
Da Ligação Definitiva
Art. 37' A ligação definitiva destina-se ao fornecimento dos serviços públicos de esgotamento

sanitário para edificações em caráter permanente.
Art. 38° A ligação definitiva dos serviços públicos de esgotamento sanitário será atendida desde

que o interessado tenha cumprido as exigências estabelecidas no art. 22 desse Regulamento e
tenha efetuado, nos casos previstos, o pagamento das despesas decorrentes da ligação e atendidas
as especificações técnicas do prestador.
Art. 39° O prestador, quando solicitado, informará ao interessado a capacidade de suprimento da

rede pública de esgotamento sanitário.
Art. 40° Para cada edificação deve ser instalada uma única ligação para o esgotamento sanitário,

mesmo que abrangendo categorias de uso distintas.
Parágrafo único Em edificação com mais de uma unidade usuária, os serviços de esgotamento
sanitário poderão ser prestados através de mais de um ramal predial de esgoto, desde que
economicamente viável e tecnicamente possível.
Art. 41° Quando o usuário promover o desmembramento das respectivas instalações prediais das

unidades usuárias atendidas pela ligação existente, o prestador providenciará a individualização
da prestação dos serviços, desde que economicamente viável e tecnicamente possível observada
a legislação municipal vigente.
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Art. 42° O prolongamento de rede pública para atender pedido de ligação definitiva de esgoto até

25 (vinte e cinco) metros de extensão por ligação em área urbana e 40 (quarenta) metros por
ligação em área rural será atendido pelo prestador sem ônus para o solicitante, exceto quando
comprovada a inviabilidade técnica ou localizado em áreas não regularizadas pelo município.
§ 10 A distância do prolongamento será medida da extremidade da rede pública mais próxima até
a linha perpendicular ao padrão de ligação a ser instalado, respeitado o traçado das vias públicas.
§ 2 0 No caso de prolongamento de rede para atendimento de mais de uma ligação, a distância será
medida da extremidade da rede pública mais próxima até a linha perpendicular ao padrão de
ligação da edificação mais distante, respeitado o traçado das vias públicas.
Art. 430

o prolongamento de rede de abastecimento de esgotamento sanitário acima das

distâncias definidas no art. 42 e que não constar de cronograma de implantação ou de programa
de expansão do prestador será executado com participação financeira do interessado que a
solicitar.
§ 1 0 A definição dos valores excedentes a serem arcados pelo prestador e pelo interessado se dará
por norma específica do prestador, homologada pelo Ente Regulador.
§ 2 0 O prolongamento de rede para ligação, previsto no caput, será atendido se o interessado
aprovar o orçamento e cronograma de execução apresentados pelo prestador e efetuar o
pagamento das despesas decorrentes.
§ 30 As instalações resultantes da obra referida no caput passarão a integrar a rede pública de
esgotamento sanitário, sem qualquer ressarcimento ao interessado.
§ 40 O valor referente à participação financeira do interessado será registrado em conta contábil
específica e não será, em nenhuma hipótese, objeto de remuneração tarifária nem de indenização
ao término da concessão.
§ 50 No caso de rede construída pelo interessado em receber a prestação dos serviços, os
respectivos projeto e orçamento devem ser aprovados pelo prestador, que será responsável pela
fiscalização da obra.
§ 60 Na ocorrência da situação prevista no § 50, o interessado receberá o valor da parcela do
investimento de responsabilidade do prestador em até 30 (trinta) dias após a recepção das
instalações, ou conforme estabelecido em acordo previamente firmado entre as partes.
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50
também se aplica à prestação dos serviços de esgotamento sanitário em
§ 7 0 O previsto no §
conjunto habitacional de iniciativa da administração direta ou indireta dos poderes públicos.

§ 8 0 Na hipótese do § 5 0, o prestador será responsável pela execução de qualquer alteração ou
adequação que não tenha sido tempestivamente indicada na fase de aprovação do projeto ou
fiscalização da obra.
§ 91 0 previsto neste artigo não se aplica a loteamentos.
Art. 440 Nos casos de reforma ou ampliação de edificação já ligada às redes públicas de
esgotamento sanitário, o prestador poderá manter o mesmo ramal predial existente, desde que
atenda adequadamente à edificação.
Seção VII
Da Ligação em Loteaniento, Condomínio Horizontal e Similares

Art. 450 A operação e manutenção das redes internas de esgoto de condomínio ou conjunto

habitacional serão de responsabilidade do usuário.
Parágrafo Único O prestador poderá firmar contrato para a operação e manutenção das redes

internas de esgoto de condomínio ou conjunto habitacional, assumindo as responsabilidades
originalmente do usuário.
Art. 460 Em loteamentos e empreendimentos similares, o projeto da infraestrutura de esgotamento

sanitário deverá ser antecipadamente aprovado pelo prestador.
§ 1 0 O projeto deverá incluir a totalidade das especificações técnicas e não poderá ser alterado no
curso da implantação sem prévia aprovação do prestador.
§ 2 0 A execução das obras será fiscalizada pelo prestador.
§ 3 0 As instalações e equipamentos que integram os sistemas de esgotamento sanitário serão
incorporados sem ônus ao sistema público, com registro em conta contábil específica, não sendo
objeto de remuneração tarifária nem de indenização ao término da concessão.
§ 40 0 prestador não aprovará projeto do sistema de esgotamento sanitário para empreendimentos
projetados e implantados em desacordo com a legislação.
Art. 47' Os serviços de esgotamento sanitário em condomínio horizontal poderão ser prestados:

1 - individualmente a cada imóvel, desde que atendidos os requisitos técnicos; ou
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II - ao conjunto dos imóveis, cabendo aos proprietários ou à administração do condomínio a
operação e a manutenção das instalações internas de esgoto.
Art. 48° Sempre que for ampliado o loteamento em condomínio, o investimento em expansão dos
sistemas públicos correrá por conta do incorporador.
Art. 490 Na regularização fundiária de interesse social, declarada por lei, o prestador é
responsável pela implantação e manutenção das redes de abastecimento de esgotamento sanitário.
Art. 500 Nos condomínios em que não houver medição individualizada de uso de água e de
esgotamento sanitário das unidades usuárias, o usuário responsável pelo pagamento dos serviços
é o condomínio ou o empreendedor, no caso de conjunto habitacional ainda não ocupado.
Parágrafo único Será considerado, para fins de faturamento, o número total de unidades usuárias,
independentemente de ocupação.
Seção VIII

Dos Prazos e Condições Para Execução da Ligação de Esgoto
Art. 510 A ligação, precedida de vistoria, será realizada dentro dos seguintes prazos, salvo o
disposto nos artigos 42, 43 e 52 deste Regulamento:
1— em área urbana: 7 (sete) dias úteis, contados a partir da data de aprovação das instalações ou
da liberação para realização da obra pelo poder executivo municipal; e
II - em área rural: 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de aprovação das instalações.
§ 1 1 A vistoria destina-se a verificar a adequação do padrão de ligação, os dados cadastrais
constantes do pedido de ligação e, se for o caso, aprovar as instalações.
§ 2 0 A vistoria deverá ocorrer no prazo de até 3 (três) dias úteis em áreas urbanas e até 5 (cinco)
dias úteis em áreas rurais, a contar da comunicação pelo usuário sobre o atendimento das
providências constantes no parágrafo anterior.
§ 30 O prestador arcará com os custos de execução da primeira vistoria.

§ 4° Caso a vistoria indique inadequação das instalações prediais, o prestador informará, de forma
detalhada e por escrito, as medidas conetivas necessárias, com menção da justificativa técnica e
da base legal que as fundamentam.
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Art. 52° O prazo para início e conclusão das obras e serviços a cargo do prestador será suspenso
quando:
1—o interessado não apresentar as informações que lhe couber;
II - as informações prestadas pelo interessado indicarem que as instalações prediais são
inadequadas;
III - não for obtida licença, autorização ou aprovação do órgão competente;
IV - não for outorgada servidão de passagem ou não houver via de acesso para a execução dos
trabalhos; e
V - em função da ocorrência de caso fortuito ou força maior.
§ 1 0 Havendo suspensão da contagem do prazo, o usuário deverá ser informado.
§ 2 1 Os prazos continuarão a correr após cessado o fato que deu origem à suspensão.
Art. 530 O pedido de ligação, no caso de edificação situada em área com restrição de ocupação,
somente será atendido mediante a manifestação da autoridade competente ou por determinação
judicial.
Art. 540 Em se tratando de chafariz, lavanderia comunitária, banheiro, praça ou jardim públicos,

considera-se usuário o órgão público que solicitou a ligação.
Art. 550 Somente terão acesso aos serviços de esgotamento sanitário barracas, quiosques, trailers

e outros, fixos ou ambulantes, após a apresentação da licença de localização expedida pelo órgão
competente.
CAPÍTULO III
DA DETERMINAÇÃO DO VOLUME UTILIZADO DE ÁGUA E DO FATURA MENTO
DE ESGOTO

Seção 1
Do Faturamento Pelos Serviços Prestados
Art. 56° Somente poderá ser cobrada tarifa pelo serviço efetivamente prestado, salvo a tarifa

mínima pela disponibilidade do serviço para unidade usuária.
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Parágrafo único O faturamento pode ser integralmente suspenso em caso de interrupção dos
serviços solicitada pelo usuário.
Art. 570 O uso faturado de esgoto corresponde ao uso faturado de água, exceto:

•

1 - quando houver volume escoado de esgoto medido por instrumento homologado pelo

li - quando houver uso de água oriunda de fonte própria escoada pela rede de esgoto;
III - em caso de usuário industrial que utiliza água como insumo ou em casos em que houver
comprovação de que menos de 50% da água proveniente de sistema público de abastecimento de
água escoa pela rede de esgoto.
§ 10 No caso do inciso 1, o uso faturado de esgoto corresponde ao volume escoado de esgoto

apurado, salvo quando previsto volume mínimo ou em contrato de prestação de serviço.
§ 20 No caso do inciso II, o prestador estimará o volume de água da fonte própria de abastecimento

ou instalará medidor para este fim, a critério do usuário, e somará este volume ao volume utilizado
de água proveniente de sistema público para determinação do uso faturado de esgoto.
§ 30 No caso do inciso III, o uso faturado de esgoto pode ser inferior ao volume utilizado de água
por acordo entre prestador e usuário.
Art. 58° Quando o usuário formalizar questionamento acerca dos valores faturados a cobrança da
fatura ficará suspensa até a solução da reclamação.
Parágrafo único Caso haja suspensão da cobrança e após esclarecido o questionamento, o
prestador em ii irá nova fatura, sem custo para o usuário, com antecedência mínima de 5 (cinco)
dias para o vencimento.
Art. 590 Em caso de pagamento em duplicidade da fatura, o valor será devolvido nos termos do
art. 60 parágrafo único deste Regulamento.
,

§ 10 O prestador deverá criar processo de identificação de ocorrência de pagamento em

duplicidade.
§ 2 1 Será considerado erro injustificável a não efetivação da devolução a que se refere este artigo
no prazo fixado no caput, ensejando o pagamento em dobro do valor da devolução devida.
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Seção II
Da Determinação do Volume Utilizado de Água para estimativa do volume de esgoto
Art. 600 O volume utilizado de água é o uso medido, indicado pela diferença entre duas leituras

consecutivas do hidrômetro, exceto quando não for possível a realização da leitura ou em caso de
sua inconsistência.
§ 1 0 Nos casos excepcionais mencionados no caput, o volume utilizado de água será
preferencialmente calculado com base em uso médio, que é o volume estimado pela média dos
volumes utilizados de água dos últimos 12 (doze) ciclos de faturamento disponíveis.
§ 2° Caso não haja histórico de volumes utilizados de água do usuário, deve-se adotar, em
substituição ao uso médio, os seguintes critérios de apuração de uso, nesta ordem:
1 - uso medido imediatamente posterior à regularização da medição, com o mínimo de 7 (sete)
dias de medição completos e consecutivos, proporcionalmente a 30 dias;
II— uso presumido.
§ 3 0 Nos casos de impedimento de acesso ao hidrômetro, os acertos do volume utilizado de água
e a retificação do faturamento relativo ao período em que não foi realizada leitura serão efetivados
na fatura subsequente à remoção do impedimento, considerando-se o volume utilizado médio nos
meses sem leitura e respeitando a base mensal de faturamento.
Art. 61° O prestador efetuará a leitura e o faturamento em intervalo superior a 26 (vinte e seis)

dias e inferior a 34 (trinta e quatro) dias, de acordo com calendário e cronograma anual que devem
ser publicados no site do prestador.
§ 1 0 O prestador organizará e manterá atualizado o calendário das respectivas datas fixadas para
a leitura do hidrômetro, envio e vencimento da fatura.
§ 2 0 A modificação das datas fixadas para a leitura programada dos hidrômetros deverá ser
comunicada ao usuário por escrito, com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, exceto em
situações excepcionais.
§ 3 0 A modificação necessária e não prevista na data fixada para a leitura do hidrômetro não
implicará em antecipação de vencimento da fatura.
Art. 62° A leitura inicial do hidrômetro não contemplará período superior a 39 (trinta e nove)

dias.
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§ l Havendo necessidade de remanejamento de rota ou reprogramação do calendário de leitura,
a leitura subsequente deve respeitar o período definido no caput deste artigo, devendo o prestador
comunicar o fato, por escrito, ao usuário.
§ 2 0 Quando a leitura do hidrômetro contemplar período inferior a 15 dias, não poderá haver
faturamento com tarifa de disponibilidade ou por consumo mínimo.
30
§ Em caso da existência de consumo mínimo, o faturamento deverá ser proporcional ao volume
utilizado de água apurado.
Art. 63° Na falta de leitura final do hidrômetro, o volume utilizado de água, havendo

concordância do usuário, poderá ser calculado com base no uso médio proporcionalmente ao
número de dias desde a última leitura e a data do pedido de desligamento.
Parágrafo único O prestador poderá aceitar a leitura do hidrômetro informada pelo usuário corno

leitura final.
Art. 64° Serão admitidas soluções alternativas para leitura e faturamento em localidades com até

1.000 (mil) ligações, desde que homologadas pelo Ente Regulador.
Art. 65° Em agrupamento de edificações ou em edificações com mais de uma unidade usuária

dotados de um único hidrômetro, o volume utilizado de água de cada unidade usuária será apurado
pelo resultado da divisão entre o volume utilizado de água total e o número de unidades.
Seção III
Da Tarifa

Art. 66° O valor da tarifa, a pauta tarifária, os critérios para a realização de reajuste ou revisão
tarifária serão estabelecidos pelo Ente Regulador em resolução específica por prestador.
Art. 67° O prestador adotará os subsídios tarifários e não tarifários determinados pelo Ente
Regulador.
Art. 68° O prestador de serviços poderá conceder descontos tarifários a determinado grupo de

usuários.
§ 1 0 Os critérios para definição dos grupos serão submetidos ao Ente Regulador para
homologação.
§ 2 0 É vedada concessão de desconto a usuário específico.
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§

30

É vedada a concessão de descontos a usuários inadimplentes com o prestador.

1

§ 40 O desconto concedido não será considerado para a conformação da tarifa e não respaldará,

em nenhuma hipótese, pleito de reajuste ou revisão tarifária.
Art. 69° Não serão admitidas isenções totais de pagamento de faturas.
Seção IV
Da Fatura
Art. 70° A cobrança dos serviços públicos de esgotamento sanitário, bem como de serviço não

tarifado, será realizada por meio de fatura.
§ 1 0 A fatura será apresentada ao usuário de acordo com o calendário de leitura e de faturamento
elaborado pelo prestador.
§ 2 0 O prestador oferecerá ao usuário, para escolha, no mínimo 6 (seis) datas de vencimento da
fatura, distribuídas ao longo do mês.
§ 3 1 O usuário escolherá a data de vencimento da fatura por ocasião da realização do pedido de
ligação ou quando desejar, observado o limite de 3 (três) alterações por ano civil.

1

§ 4 0 O prestador emitirá segunda via da fatura, sem ônus para o usuário, no caso de problema na
emissão ou no envio da via original.
Art. 71° O calendário de faturamento será fixado de maneira a manter o máximo de doze faturas
por ano.
Parágrafo único Em função de ajuste no calendário de faturamento, o prestador poderá projetar

o volume com base no uso médio por até três faturas.
Art. 720 As faturas devem ser entregues com antecedência mínima, em relação à data de
vencimento, de:

1

1— 10 (dez) dias para usuários com unidades das categorias social, residencial e pública; e
II— 5 (cinco) dias para usuários que tiverem apenas unidades das categorias comercial e industrial
Parágrafo único Nos casos de desligamento promovido por solicitação do usuário, a fatura
referente ao uso final vencerá no quinto dia útil após a data de emissão.
Art. 73° A fatura deverá conter obrigatoriamente as seguintes informações:

1
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- nome do usuário;
II— número de identificação do usuário;
III - enquadramento tarifário da(s) unidade(s) usuária(s);
IV - endereço do usuário;
V - número do hidrômetro;
VI— leitura anterior e atual do hidrômetro;
VII - data da leitura anterior e atual;
VIII— data prevista para próxima leitura;
IX - volume utilizado de água no período (para estimativa do volume de esgoto gerado);
X - informação a respeito do critério de determinação do volume utilizado de água caso não se
utilize o uso medido;
XI - data da emissão, da apresentação e do vencimento da fatura;
XII - histórico do volume utilizado de água nos últimos 12 (doze) meses e o uso médio, calculado
pela média atualizada dos últimos 12 (doze) meses disponíveis (para estimativa do volume de
esgoto gerado);
XIII - discriminação dos serviços prestados, com seus respectivos valores, inclusive mediante
descrição das atividades executadas no âmbito do serviço de esgotamento sanitário, nos termos
do artigo 9° do Decreto Federal n° 7.217, de 2010;
XIV - detalhamento do faturamento por categoria e faixas de consumo, com usos faturados de
esgoto, tarifas aplicadas, bem corno os valores relativos às tarifas mínimas pela disponibilidade,
quando houver;
XV - descontos concedidos, quando houver;
XVI - descrição dos tributos incidentes sobre o faturam ento;
XVII—multa, juros e atualização monetária,
XVIII—valor total a pagar;
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XIX - números de atendimento telefônico do prestador, da Ouvidoria do prestador, quando
houver, da Ouvidoria do Ente Regulador, com tamanho de fonte regressivo, nesta ordem, sendo
os de contato com o prestador em negrito e em destaque;
XX - os endereços eletrônicos do prestador e do Ente Regulador;
XXI - identificação da existência de faturas vencidas e não pagas até a data;
XXII - percentual de reajuste ou revisão tarifário e a data de início de sua vigência.
§ 10 É vedada a cobrança na fatura de serviço não diretamente ligado à atividade, exceto a
cobrança decorrente de doação ou pela prestação de natureza assistencial, social, educacional ou
de saúde, quando autorizada pelo usuário.
§ 2 0 O pagamento de uma fatura não implicará na quitação de eventuais débitos anteriores.
§ 3° No caso de não quitação da fatura, o aviso do débito pendente deverá constar da fatura
subsequente.
Art. 740 O prestador deverá encaminhar ao usuário declaração de quitação anual de débitos nos
termos da Lei Federal n° 12.007, de 2009 por ocasião do encaminhamento da fatura a vencer no
mês de maio do ano seguinte ou no mês subsequente à completa quitação dos débitos do ano
anterior ou dos anos anteriores.
Parágrafo único O usuário que não for mais titular da fatura, quando da emissão da declaração

de quitação anual de débitos, pode solicitá-la ao prestador de serviço.
Art. 750 É facultado ao prestador incluir na fatura outras informações pertinentes aos serviços
prestados, tais como campanha de educação sanitária e de conservação e preservação ambiental,
desde que não interfiram no fornecimento das informações obrigatórias, sendo vedada, em
qualquer hipótese, a veiculação de mensagem político-partidária, de propaganda comercial e de
natureza religiosa.
Art. 76° A fatura poderá ser cancelada ou alterada a pedido do usuário ou por iniciativa do

prestador, nos seguintes casos:
1— desocupação de imóvel;
II - demolição de imóvel;
III - fusão de unidades usuárias;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJE3NJJEMDM0NZFBNJIZQZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Julho de 2022
203 - Ano XIV - Nº 2549

Boquira

IV - destruição total ou parcial do imóvel em virtude de incêndio, alagamento ou outra causa
qualquer que inviabilize seu uso.
Seção V
1)o Inadimplemento
Art. 77° A suspensão da prestação dos serviços por inadimplemento do usuário, precedida de

notificação, ocorre pelo:
1— não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de esgotamento sanitário:
II - não pagamento de serviço não tarifado, previsto no art. 87 deste Regulamento;
§ 1 1 A suspensão dos serviços não será promovida de sexta-feira a domingo, na véspera e em
feriado nacional, estadual ou municipal.
§ 2 0 A suspensão do serviço de esgotamento sanitário apenas será permitida em caso de usuário

1

inadimplente, com fonte própria de abastecimento de água, que tenha acumulado volume de
esgoto faturado e não pago superior a 1.000 m 3 (mil metros cúbicos).
§ 3 0 Na hipótese do § 2°, os órgãos competentes de meio ambiente e o titular do serviço devem
ser informados em duas correspondências com comprovação de recebimento, a primeira com 90
(noventa) e a segunda com 30 (trinta) dias de antecedência da data prevista para a suspensão do
serviço de esgotamento sanitário.
§ 4 1 Na hipótese do § 2 0, o usuário deve ser notificado pelo prestador sobre a suspensão, e
informado da comunicação aos órgãos ambientais e ao titular, através de correspondência
específica com comprovação de recebimento, enviada com antecedência de 90 (noventa) dias da
data prevista para a suspensão.
§ 5 1 O pagamento de fatura referente a período posterior não implica a quitação do débito que
motivou a suspensão.
Art. 78° A suspensão dos serviços por inadimplemento do usuário que preste serviço de caráter

essencial à população será comunicada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias ao Ente
Regulador, que instituirá processo de mediação visando encontrar solução para o problema.
Parágrafo único São considerados serviços de caráter essencial:
1 - creches, escolas e instituições públicas de ensino;
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II - hospitais e atendimentos destinados à preservação da saúde pública;
III - estabelecimentos de internação coletiva.
Art. 790 O usuário tem o direito de comprovar quando efetivamente assumiu a ligação, eximindose da responsabilidade por débitos anteriores referentes ao imóvel em questão.
Art. 800 Na hipótese de atraso no pagamento da fatura emitida pelo prestador, faculta-se a

1
1

cobrança de multa, atualização monetária com base na variação do IPCA e juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês, calculados pro rata die.
§ 1 0 Para a cobrança de multa, deve-se observar o percentual máximo de 2% (dois por cento).
§ 2 0 A multa e os juros de mora incidem sobre o valor total da fatura, excetuando-se:
1— as multas e os juros de períodos anteriores; e
II - os valores relativos às contribuições ou doações de interesse social.
§ 30 Havendo disposições contratuais pactuadas entre o prestador e usuário, estabelecendo
condições diferenciadas, prevalece o pactuado, limitado ao estabelecido neste artigo.
§ 40 O usuário inadimplente não será inscrito em serviço de proteção ao crédito.
§ 50 O pagamento de uma fatura não implicará na quitação de eventuais débitos anteriores.
§ 60 A falta de recebimento da fatura não desobriga o usuário de seu pagamento.
Art. 81° O prestador poderá parcelar o débito existente decorrente da prestação dos serviços
públicos de abastecimento de esgotamento sanitário, segundo critérios estabelecidos em normas
internas, firmando com o usuário um acordo de pagamento de dívida que estabelecerá, no mínimo,
a forma de cobrança e seu respectivo valor.

1

Parágrafo único Os termos do acordo de pagamento de dívida referentes a multa, juros e
atualização monetária devem ser limitados ao estabelecido no art. 80 deste Regulamento.
Art. 820 Quando houver débitos decorrentes da prestação dos serviços públicos de esgotamento
sanitário, o prestador pode condicionar à quitação dos referidos débitos:
1— a ligação ou alteração da titularidade solicitada por quem tenha débitos no mesmo ou em outro
local de sua área de concessão; e
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II - a religação, o aumento de vazão, a alteração contratual, a contratação de fornecimentos
especiais ou de serviços, quando solicitados por usuário que possua débito com o prestador no
imóvel para o qual está sendo solicitado o serviço.
Parágrafo único O prestador não pode condicionar os atendimentos previstos nos incisos 1 e II à

quitação de débito não autorizado pelo usuário ou de débito pendente em nome de terceiro.
Seção VI
Da Compensação
Art. 830 Em caso de ausência de emissão da fatura ou de emissão com valor incorreto sem culpa

do usuário, o prestador deverá observar o seguinte procedimento:
1 - faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do usuário das
quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento;
II - faturamento a maior: providenciar a devolução ao usuário das quantias recebidas
indevidamente nas faturas imediatamente posteriores à constatação, observado o prazo de
prescrição do Código Civil Brasileiro.
§ 1 0 Na hipótese do inciso 1, o prestador deve parcelar o débito pelo dobro do período apurado,
incluindo as parcelas nas faturas subsequentes.
§ 2 1 No caso do inciso II, o prestador deve providenciar a devolução por valor igual ao dobro do
que foi pago em excesso, salvo hipótese de engano justificável, acrescido de atualização
monetária com base na variação do IPCA e de juros de 1% (um por cento) ao mês calculados pro
rata die.
§ 30 Caso o valor a devolver seja superior ao valor da fatura, o crédito remanescente deve ser

compensado nos ciclos de faturamento subsequentes.
§ 4 0 Quando houver solicitação específica do usuário, a devolução prevista no inciso II deve ser
efetuada por depósito bancário identificado, ordem de pagamento ou pelo envio de cheque
nominal no prazo de 10 (dez) dias úteis.

1

§ 51 O prestador deve informar ao usuário, por escrito, na fatura ou em correspondência
específica, a diferença apurada e a descrição do ocorrido, assim como os procedimentos adotados
para a compensação do faturamento.
§ 6 0 A diferença apurada deverá ser calculada em base mensal de faturamento.
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Art. 84° O prestador de serviços deverá contar com sistema informatizado que permita a detecção

da ocorrência de uso atípico, situação em que o volume utilizado no mês corrente ultrapassar a
média dos 12 (doze) últimos volumes utilizados de água/volume de esgoto gerado disponíveis em
percentual definido na tabela do Anexo 1 deste Regulamento.
Parágrafo único Verificada a ocorrência de uso atípico, compete ao prestador informar ao

usuário a situação na fatura corrente ou, imediatamente, por meio de correspondência.
Art. 85° Nos casos de uso atípico devido a vazamento oculto nas instalações internas do usuário

e mediante a eliminação comprovada de irregularidade, o prestador aplicará, para fins de
faturamento, uma redução sobre o uso medido, limitado a uma ocorrência a cada 12 meses.
§ 1 0 Para o faturamento de serviço de esgotamento sanitário, o uso faturado deve corresponder ao
uso médio.
§ 2 0 Para obter a redução, o usuário deverá apresentar ao prestador declaração de ocorrência do
vazamento oculto e as providências tomadas para o reparo, juntamente com documentos que as
comprovem, tais como documento fiscal de materiais utilizados ou de serviço contratado, ou
registro fotográfico do serviço.
30

§ O prestador poderá solicitar permissão ao usuário para realizar vistoria no imóvel a fim de
comprovar a ocorrência de vazamento oculto ou do respectivo reparo.
§ 40 o usuário que não permitir vistoria para verificação de ocorrência não terá direito à referida
redução.
50

O prestador não efetivará a redução se comprovada má-fé ou negligência relativa à
§
manutenção das instalações prediais sob responsabilidade do usuário.
Seção VII
Da Cobrança por Serviço Não Tarifado

1

Art. 86° O prestador poderá cobrar, desde que requeridos ou previstos no art. 97 deste

Regulamento, os valores compreendidos em "Tabela de Preços e Prazos de Serviços não
Tarifados", homologada pelo Ente Regulador.
§ 1 0 Caso o prestador disponha de serviço de religação de urgência, caracterizada pelo prazo
máximo de 4 (quatro) horas entre o pedido e sua efetivação, este deverá:
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1— informar ao usuário o valor a ser cobrado e os prazos vigentes para as religações normais e
as de urgência; e
II - prestar o serviço a qualquer usuário nas localidades onde o procedimento for adotado.
§ 2 0 Se a religação de urgência não ocorrer no prazo previsto no § 1°, o serviço não poderá ser
cobrado.
§

30

A efetivação da cobrança por realização de qualquer serviço, exceto religação de urgência,

obrigará o prestador a disponibilizá-lo em toda a sua área de concessão.
§

40

O prestador deverá manter, por período mínimo de 12 (doze) meses, o registro do valor

cobrado, do horário e data da solicitação e da execução do serviço, exceto de emissão de
segunda via da fatura.
§

50

A emissão de segunda via de fatura por sítio eletrônico não poderá ser cobrada do usuário.

§ 6 0 O prestador disporiibilizará a "Tabela de Preços e Prazos de Serviços não Tarifados",
homologada pelo Ente Regulador, em seu sítio eletrônico.
CAPÍTULO IV
DAS RESTRIÇÕES À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Seção 1
Da Paralisação
Art. 87° O prestador, sempre que necessário, poderá paralisar a prestação de seus serviços em

situações de emergência ou que atinjam a segurança de pessoas e bens ou quando houver
necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza nos sistemas.
§ 1 0 O prestador divulgará com antecedência mínima de 3 (três) dias, por intermédio dos meios
de comunicação disponíveis no município, as paralisações programadas superiores a 12 (doze)
horas.
§ 2 0 Em situação de emergência ou de calamidade pública, decorrente de casos fortuitos ou força
maior, especialmente quando houver ameaça à integridade de pessoas e bens, é dispensada a
divulgação prevista no parágrafo anterior, mas o prestador divulgará a ocorrência imediatamente
após identificada a área de abrangência e enviará ao Ente Regulador relatório circunstanciado
sobre a ocorrência e suas causas.
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Art. 880 No caso de paralisação do serviço com duração superior a 12 (doze) horas, o prestador
de serviços deverá prover fornecimento de emergência aos usuários que prestem serviços
essenciais à população, definidos no parágrafo único do art. 78 deste Regulamento.
Parágrafo único Quando houver paralisação dos serviços com duração superior a 12 (doze)
horas, o prestador deverá comunicar à Ouvidoria do Ente Regulador, por correio eletrônico, as
informações constantes no art. 89 deste Regulamento, em até 4 (quatro) horas da constatação do
fato.
Art. 89° O prestador de serviços deverá manter banco de dados atualizado, contendo:
1 - ocorrências de paralisações superiores a 12 (doze) horas, por município e localidade(s)
afetada(s);
II— número de usuários e população afetada; e
III - duração da paralisação, com data, horário de início e encerramento das ocorrências.
Seção II
Da Suspensão
Art. 90° A prestação dos serviços poderá ser suspensa, a qualquer tempo, sem prejuízo de outras
sanções, nos seguintes casos:
1 - utilização de artifícios ou qualquer outro meio fraudulento ou, ainda, violação nos
equipamentos de medição e lacres, com intuito de provocar alterações nas condições de
abastecimento ou de medição;
II— revenda ou abastecimento de água a terceiros;
III - ligação clandestina ou religação à revelia do prestador;
IV - deficiência técnica ou de segurança das instalações do usuário que ofereça risco iminente de
danos a pessoas ou bens;
V - quando a forma da utilização pelo usuário interferir no desempenho dos sistemas públicos de
abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário; e
VI - lançamento de esgotos que exijam tratamento prévio na rede pública, após comunicação ao
órgão ambiental competente.
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Art. 91° Constatada suspensão indevida, o prestador:

1— efetuará a religação no prazo máximo de 12 (doze) horas, sem ônus para o usuário, a partir da
constatação do prestador de serviços ou da reclamação do usuário, o que ocorrer primeiro;
II - creditará na fatura subsequente, a título de indenização ao usuário, valor que perfaça o dobro
do faturamento referente ao período de suspensão calculado pelo uso médio, sem prejuízo do
direito de ser ressarcido de eventuais perdas e danos devidamente comprovados.
Seção III
Da Religação
Art. 92° Cessado o motivo da suspensão, o prestador restabelecerá os serviços em até 48 (quarenta

e oito) horas, após solicitação pelo usuário.
Parágrafo único Correrá por conta do usuário o custo da religação, salvo a hipótese do art. 91.
Seção IV
Das Situações Especiais

Art. 930 Em situações extraordinárias, quando for impossível ou economicamente inviável a
aplicação dos critérios técnicos definidos para a prestação do serviço, o prestador poderá propor
solução especial, que somente será implantada após a homologação pelo Ente Regulador.
CAPÍTULO V
DAS CONDUTAS IRREGULARES DO USUÁRIO E DOS PROCEDIMENTOS PARA
APLICAÇÃO DE SANÇÕES PELO PRESTADOR

Seção 1
Da Constatação e da Apuração de Irregularidade

1

Art. 94° Havendo indício de utilização indevida dos serviços ou conduta irregular por parte do

usuário com relação às instalações dos serviços de esgotamento sanitário, o prestador deve apurar
e caracterizar a irregularidade, nos termos do presente Regulamento, antes de aplicar as sanções
cabíveis.
Art. 95° Considera-se conduta irregular do usuário passível de sanção pelo prestador:

1
1
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1— impedimento injustificado de acesso de funcionário do prestador, ou agente por ele autorizado,
ao ramal predial ou à instalação de esgoto, após prévia comunicação;
II— violação, danificação, inversão, retirada ou extravio do medidor;
III - intervenção nos ramais prediais de esgoto ou no poço luminar, bem como na rede coletora e
seus componentes;
IV - construção que venha prejudicar ou impedir o acesso ao ramal predial até as redes de esgoto
localizadas em servidões ou faixas non aedflcandi;
V - despejo de águas pluviais nas instalações ou nos ramais prediais de esgoto;
VI - lançamento na rede de esgoto de efluentes não domésticos que, por suas características,
exijam tratamento prévio;
VII— derivação clandestina no ramal predial;
VIII - danificação das tubulações ou instalações dos sistemas públicos de esgoto;
IX - ligação clandestina à rede do prestador;
X - violação da suspensão do fornecimento da coleta de esgoto;
XI - não construção ou não utilização de caixa de gordura sifonada na instalação predial de
esgoto, ou outras caixas especiais definidas em normas específicas; e
XII - prestação de informação falsa quando da solicitação de serviços ao prestador.
XIII - violação do lacre do hidrômetro ou do padrão, que são itens essenciais para estimativa do
volume de esgoto gerado.
Parágrafo Único É dever do usuário comunicar ao prestador de serviços quando verificar a
existência de irregularidade na ligação de esgoto.
Art. 96° Uma vez constatado o cometimento de quaisquer das condutas descritas no artigo
anterior, no Contrato de Adesão e demais dispositivos legais pertinentes, estará o infrator sujeito
ao pagamento de multa e ao ressarcimento dos prejuízos arcados pelo prestador dos serviços.
§ 1 0 Os critérios para a definição da multa serão fixados em Resolução específica.
§

20

O pagamento da multa não elide a irregularidade, ficando o usuário infrator obrigado a

regularizar as obras ou instalações que estiverem em desacordo com as disposições do prestador

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJE3NJJEMDM0NZFBNJIZQZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Julho de 2022
211 - Ano XIV - Nº 2549

Boquira

de serviços, deste Regulamento ou outros estabelecidos pelo Ente Regulador, sem prejuízo das
demais penalidades previstas em lei.
Seção II
Do Procedimento para a Caracterização da Irregularidade

Art. 970 Para apurar e caracterizar condutas irregulares por parte do usuário, aplicar as sanções
cabíveis e cobrar valores devidos, o prestador deve adotar o seguinte procedimento:
1 - emitir Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOl, em formulário próprio, elaborado pelo
prestador e homologado pelo Ente Regulador;
II - efetuar medição fiscalizadora quando julgar necessário;
III - elaborar relatório de avaliação técnica com base na fiscalização ou nos resultados da perícia,
utilizando recursos de prova que possam caracterizar adequadamente a irregularidade, como fotos
ou vídeos;
IV - uma vez apurada e caracterizada a conduta irregular, comunicar a irregularidade ao usuário,
bem como a sanção cabível e eventual ressarcimento, preservado seu direito de defesa;
V - aplicar a sanção cabível e cobrar o ressarcimento relativo à irregularidade apurada e
caracterizada, nos termos do presente Regulamento;
VI - em caso de reincidência devidamente comprovada da conduta irregular do usuário, no
período de um ano, poderá o prestador cobrar em dobro os valores apurados relativos à
irregularidade.
§ 1 0 Uma cópia do TOl deve ser entregue ao usuário ou àquele que acompanhar a inspeção, no
ato da sua emissão, mediante recibo no caso de comprovação in loco, ou posteriormente, por meio
de comprovação do recebimento, quando necessária avaliação técnica.
§ 2 0 Quando da recusa do usuário em receber a cópia do TOl e assinar o recibo, este pode ser
enviado em até 30 (trinta) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do
recebimento.
§

30

A partir do recebimento do TO!, o usuário tem 15 (quinze) dias para apresentar recurso ao

prestador ou informá-lo da sua opção pela perícia técnica, quando for o caso.
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§

40

Não havendo comprovação de recebimento do TOl pelo usuário no prazo de que trata o §2°,

o prestador poderá estimar o consumo não faturado nos termos do art. 98 do presente
Regulamento, resguardado o direito de defesa.
§

50

Quando houver a necessidade de retirada do hidrômetro para realização da avaliação técnica,

o prestador deve acondicioná-lo em invólucro específico lacrado no ato da retirada e entregar
comprovante desse procedimento ao usuário ou àquele que acompanhar a inspeção.
§ 60 A avaliação técnica do hidrômetro pode ser realizada pelo laboratório do prestador ou de
terceiro, desde que certificado como posto de ensaio autorizado pelo órgão metrológico ou
entidade por ele delegada, preservado o direito do usuário requerer a perícia técnica de que trata
o §3° deste artigo.
§ 7 0 Na hipótese do parágrafo anterior, o prestador deve comunicar ao usuário, por escrito,
mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, a data e a hora da
realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou
por meio de representante nomeado.
§ 80 O usuário pode solicitar, antes da data previamente informada pelo prestador, uma única vez,
novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.
§

90

Caso o usuário não compareça à data previamente informada, faculta-se ao prestador seguir

cronograma próprio.
§ 100 O relatório de avaliação técnica deverá ser enviado ao usuário em até 30 (trinta) dias após
a data de sua realização.
§ 110 O relatório de avaliação técnica deve conter, de forma compreensível e de fácil
entendimento, os dados do padrão de medição utilizado, as variações verificadas, os limites
admissíveis, a conclusão final e os esclarecimentos quanto à possibilidade de solicitação de outra
avaliação, em até 30 (trinta) dias, junto ao órgão metrológico oficial.
§ 12° Caso tenha optado pela perícia e comprovada a irregularidade no hidrômetro, o usuário será
responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, devendo o prestador informá-lo previamente
destes custos, sendo vedada a cobrança de outros custos.
§ 130 O prestador não deve cobrar a título de custo de frete de que trata o parágrafo anterior valor
superior ao cobrado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos na modalidade "PAC".
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Art. 98° Quando comprovada a conduta irregular, para proceder ao cálculo do valor de
recuperação de receita, o prestador deve apurar a diferença entre os valores cobrados e aqueles
que efetivamente deveriam ter sido pagos por meio de um dos critérios descritos nos incisos a
seguir, nesta ordem:
1 - volume utilizado de água apurado por medição fiscalizadora proporcional ao tempo de
ocorrência da irregularidade, considerando que o volume de esgoto é estimado pelo volume de
água consumida;
II - média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de volume utilizado de água (considerando
que o volume de esgoto é estimado pelo volume de água consumida) ocorridos em até 12 (doze)
ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade;
III - valor máximo de volumes utilizados de água (considerando que o volume de esgoto é
estimado pelo volume de água consumida) dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente
posteriores à regularização da medição;
IV - uso presumido, na inviabilidade de utilização dos critérios anteriores, conforme metodologia
homologada pelo Ente Regulador.
Parágrafo único O cálculo do valor devido por volume não faturado deve levar em conta a base
mensal de faturamento.
Seção III
Do Custo Administrativo

Art. 990 Nos casos em que a conduta irregular do usuário acarretar a realização de vistoria, de
outro serviço ou ainda de instalação de equipamento do prestador, tais custos podem ser cobrados
do usuário, segundo "Tabela de Preços e Prazos de Serviços não Tarifados" homologada pelo
Ente Regulador, desde que os procedimentos descritos no art. 97° deste Regulamento sejam
respeitados.
Parágrafo único Nos casos em que, por iniciativa do prestador, a instalação do hidrômetro
ocorrer em área externa à propriedade, a responsabilidade por danos causados aos equipamentos
não pode ser atribuída ao usuário, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.
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Seção IV
Da Duração da Irregularidade
Art. 1000 O período de duração da irregularidade, para fins de recuperação da receita, deve ser

determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos volumes utilizados de água,
respeitados os limites instituídos neste artigo, no caso de prática comprovada dos procedimentos
irregulares previstos nos incisos II, III, VII, IX e X do art. 95 deste Regulamento.
§ 1 0 Na impossibilidade do prestador identificar o período de duração da irregularidade, mediante
a utilização dos critérios citados no caput, o período de cobrança fica limitado a 6 (seis) ciclos
imediatamente anteriores à constatação da irregularidade.
§ 2 0 A retroatividade de aplicação da recuperação da receita disposta no caput fica restrita à última
inspeção nos equipamentos de medição do prestador, não considerados o procedimento de leitura
regular ou outros serviços comerciais e emergenciais.
§ 3° Comprovado, pelo prestador ou pelo usuário, que o início da irregularidade ocorreu em
período anterior à assunção da ligação pelo titular da fatura, a este somente devem ser atribuídas
as diferenças apuradas no período sob sua responsabilidade, devendo a recuperação de receita ser
calculada com volume utilizado de água apurado segundo critérios do art. 60 desta Regulamento.
§ 40 O prazo máximo de cobrança retroativa é de 36 (trinta e seis) meses.

Seção V
Das Diferenças Apuradas e da Cobrança de Valor Devido

Art. 1010 Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, o prestador deve informar
ao usuário, por escrito, a respeito de:
1 - irregularidade constatada;
II - memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de volumes
utilizados de água, de acordo com os critérios fixados neste Regulamento;
III - elementos de apuração da irregularidade, incluindo as informações da medição flscalizadora,
quando for o caso;
IV - critérios adotados na compensação do faturamento;
V - direito de reclamação previsto nos parágrafos 1 e 3° deste artigo; e
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VI - detalhamento do cálculo do faturamento.
§ 1° Caso haja discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos valores, o
usuário pode apresentar reclamação, por escrito, ao prestador, em até 30 (trinta) dias.
§ 2 1 Na hipótese do § 10,0 prestador deve comunicar ao usuário, por escrito, no prazo de 10 (dez)
dias úteis, o resultado da análise da reclamação, podendo enviar, se for o caso, a respectiva fatura
de ajuste do faturamento, com vencimento previsto para, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis.
§ 3 0 Persistindo a discordância em relação às providências adotadas, o usuário pode contatar a
ouvidoria do prestador, quando houver, a qual deve instaurar processo para a sua apuração.
§ 40 A ouvidoria do prestador deve comunicar ao usuário, em até 30 (trinta) dias, as providências
adotadas quanto às solicitações e reclamações recebidas, cientificando-o sobre a possibilidade de
contatar diretamente a ouvidoria do Ente Regulador, caso persista a discordância.
§ 5 0 Na hipótese de ajuste de cobrança devido à reclamação do usuário, considerada procedente,
e se a fatura contestada não tiver sido paga, o prestador deve cancelar a fatura contestada e
providenciar emissão de nova fatura.
CAPITULO VI

DA EXTINÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL
Art. 102° A extinção da relação contratual entre o prestador e o usuário ocorre:

1- por ação do usuário, mediante pedido de desligamento do ramal predial de esgoto, nos termos
do art. 34 deste Regulamento ou alteração do usuário contratante, observadas as obrigações
previstas em contrato; e,
II— por ação do prestador, quando houver alteração do usuário contratante, ou quando concluído
o prazo concedido para ligação temporária.
§ 1° Ocorrendo a extinção da relação contratual entre o prestador e o usuário, o prestador deve
emitir e entregar ao usuário declaração de quitação de débito, nos termos do disposto no art. 74
deste Regulamento.
§ 2° No caso do usuário possuir fonte alternativa de água, o prestador fica impedido de efetuar o
pedido de desligamento do serviço de esgoto, exceto nos casos previstos no art. 22 deste
Regulamento.
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CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art. 103° Até que seja definida pelo Ente Regulador a tarifa mínima pela disponibilidade na

estrutura tarifária relativa ao prestador, será mantido, em substituição, o procedimento de
laturamento por consumo mínimo.
Art. 1040 O prestador dos serviços públicos de abastecimento de esgotamento sanitário terá o

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir do exercício de regulação pelo Ente Regulador, para
se adequar ao disposto neste Regulamento ou, excepcionalmente, em prazo maior, desde que a
solicitação seja tempestiva e justificada.
Art. 105° O cadastro de usuários deve estar vinculado ao CPF ou CNPJ do contratante, no prazo

máximo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da publicação deste Regulamento.
Art. 106° O prestador deverá atender às exigências fixadas pelos órgãos ambientais para a

qualidade dos efluentes de unidades de tratamento de esgoto sanitário.
Art. 107° As sanções e penalidades ao prestador pelo descumprimento deste Regulamento,

observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, serão objeto de
Resolução específica.
Art. 108° Se nos contratos de concessão ou de programa forem fixados prazos inferiores para a

execução de serviços, os mesmos prevalecerão perante os prazos estabelecidos neste
Regulamento.
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ANEXO 1
Tabela 1.1 - Variações-Limite para caracterização de uso atípico
(conforme art. 850)
Categoria

Faixas de
Consumo

Variação Limite

0-3

75%

>3-6

60%

>6-10

50%
40%

Residencial e
Social

Categoria

Comercial

Categoria

Industrial

Categoria

Pública

>15-20

35%

>20-40

35%

Até 7 unidades

8 Unidades ou mais

>40-100

30%

60%

>100-300

25%

25%

>300

25%

20%

Faixas de
Consumo

Variação Limite

0-3

70%

>6— 10

60%

>10-40

55%

Até 6 Unidades

7 Unidades ou mais

>40-100

45%

45%

>100

35%

30%

Faixas de
Consumo

Variação Limite

0-3

70%

>3-6

70%

>6-10

65%

>10-20

60%

>20-40

55%

>40-100

55%

>100-600

50%

>600

40%

Faixas de
Consumo

Variação Limite

0-3

75%

>3-6

75%

>6-10

70%

>10-20

65%

>20-40

65%

>40-100

60%

>100-300

55%

>300

45%
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113. Minuta de Regulamento dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos
Sólidos

MINUTA DE REGULAMENTO
DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA
URBANA E MANDO DOS
RESÍDUOS SÓLIDOS

Execução:

Apoio Técnico:

PEIXe VIVO

Realização:

Apoio:

CBHSF
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DA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (Art. 55 ' e Art. 570)
CAPÍTULO X
DO CONSÓRCIO (Art. 580

)

CAPÍTULO XI
DAS TAXAS, TARIFAS E PREÇOS (Art. 590 ao Art. 65°)
CAPÍTULO XII
DA FISCALIZAÇÃO, INFRAÇÕES E PENALIDADADES
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)

Seção II
Das Infrações e Penalidades (Art. 70°)
CAPÍTULO XIII
DISPOSIÇÕES FINAIS (Art. 71° e 73°)
ANEXO
TAXAS, TARIFAS E PREÇOS
CAPÍTULO 1
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1 11 O presente Regulamento, com fundamento na Lei Municipal n°, que institui o Plano
Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências, tem por objetivo estabelecer as regras
referentes à gestão e a prestação dos serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação
Final de Resíduos Sólidos Urbanos - RSU e a Limpeza Pública no Município, e regular as relações
entre o PRESTADOR DOS SERVIÇOS e USUÁRIOS, determinando as suas respectivas
situações, direitos, deveres e obrigações básicas, assim como reconhecer o âmbito de aplicação
de taxas, preços e tarifas e o regime de infrações e sanções.
Art. 2° Compete ao Município, nos termos da Lei Federal n°. 11.445/07, diretamente ou por
delegação, assegurar a gestão dos resíduos sólidos urbanos produzidos na área do Município.

1
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CAPÍTULO!!
DA DEFINIÇÃO E TIPOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Seção 1
Da Definição
Art. 30 Define-se como resíduo sólido qualquer material, substância, objeto ou bem descartado

resultante de atividades humanas, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se
está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em
recipientes e líquidos cujas particularidades tomem inviável o seu lançamento na rede pública de
esgotos ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis
em face da melhor tecnologia disponível.
Art. 4° Entende-se como Resíduos Sólidos Urbanos - RSU - os resíduos domésticos ou outros

semelhantes de consistência predominantemente sólida, em razão da sua natureza ou composição,
nomeadamente os provenientes do setor de serviços ou de estabelecimentos comerciais ou
industriais, desde que, em qualquer dos casos, a produção semanal não exceda 600 (seiscentos)
litros por unidade geradora.
Art. 5° Define-se como rejeito resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades

de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis,
não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada.
Art. 6° Entende-se por gerador de resíduos sólidos, pessoas físicas ou jurídicas, de direito público

ou privado, que gerem resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluído o consumo.
Art.7° Entende-se por unidade geradora, a unidade habitacional, comercial ou industrial, que
podem ser compostas por um conjunto de indivíduos geradores, representadas por pessoa fisica
ou jurídica.
Seção lI
Dos Tipos de Resíduos Sólidos Urbanos
Art. 8° Para efeitos desta Lei consideram-se RSU os seguintes resíduos:

1 - Resíduos Sólidos Urbanos Domésticos - os resíduos caracteristicamente produzidos nas
habitações, notadamente os provenientes das atividades de preparação de alimentos e de limpeza
comum desses locais;
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II - Resíduos Sólidos Urbanos Comerciais - os resíduos produzidos em estabelecimentos
comerciais ou de serviços, que pela sua natureza ou composição, sejam semelhantes aos resíduos
sólidos domésticos e cuja produção semanal não exceda 600 (seiscentos) litros por unidade
geradora;
II - Resíduos Sólidos de Limpeza Pública - os resíduos provenientes da limpeza pública,
entendendo-se esta como o conjunto de atividades destinadas a recolher os resíduos sólidos
existentes nas vias, feiras, eventos e outros espaços públicos;
III - Resíduos de Capina e Poda Urbana - os resíduos provenientes da limpeza e manutenção de
áreas públicas, jardins ou terrenos baldios privados, designadamente troncos, ramos, folhas e
ervas;
IV- Resíduos Sólidos Urbanos Industriais - os resíduos produzidos por uma única entidade, em
resultado de atividades acessórias das unidades industriais, que, pela sua natureza ou composição,
sejam semelhantes aos resíduos sólidos domésticos, nomeadamente os provenientes de refeitórios
e escritórios, e cuja produção semanal não exceda 600 (seiscentos) litros por unidade geradora;
V - Resíduos Sólidos Urbanos de Unidades Hospitalares e Serviços de Saúde - os resíduos
produzidos em unidades prestadoras de cuidados de saúde, incluindo as atividades médicas de
diagnóstico, prevenção e tratamento da doença, em seres humanos ou em animais, e ainda as
atividades de investigação relacionadas, que não estejam contaminados em termos da legislação
em vigor, que pela sua natureza ou composição sejam semelhantes aos resíduos sólidos
domésticos e cuja produção semanal não exceda 600 (seiscentos) litros por unidade geradora;
VI - Dejetos de Animais - excrementos, provenientes da defecação de animais na via pública.
Seção III
Dos Resíduos Sólidos Especiais
Art. 9° São considerados resíduos sólidos especiais e, portanto, excluídos dos RSU os seguintes

resíduos sólidos:
1 - Resíduos Excedentes - os resíduos de unidades de saúde e de estabelecimentos comerciais, de
serviços ou industriais que, embora apresentem características semelhantes aos previstos nos
incisos 1 a IV do artigo anterior, atinjam uma produção semanal superior a 600 (seiscentos) litros
por unidade geradora;
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II —Resíduos da Construção Civil: são os provenientes de construções, reformas, reparos e
demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos,
tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas,
tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros,
plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou
metralha, bem como os entulhos resultantes de descartes de limpeza de imóveis urbanos com
características diferentes dos resíduos domésticos;
111-Resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais;IVResíduos de Mineração: os gerados nas atividades de pesquisa, extração ou beneficiamento de
minérios;
IV - Objetos Volumosos - objetos volumosos fora de uso, que, pelo seu volume, forma ou
dimensões, não possam ser removidos através dos meios normais de remoção;
V - Resíduos Sólidos Agrícolas - resíduos provenientes das atividades agrícolas e da pecuária,
como: embalagens de fertilizantes e de defensivos agrícolas, rações, restos de colheitas e outros
assemelhados;
VI - Resíduos Sólidos Perigosos - os resíduos que apresentem características de periculosidade
para a saúde e para o meio ambiente, como: pilhas, lâmpadas fluorescentes, baterias,
acumuladores elétricos, pneus e outros definidos pela legislação em vigor;
VII - Resíduos de Serviços de Saúde - qualquer resíduo decorrente de atividade de natureza
médico-assistencial humana ou animal, que possua características infectantes, patogênicas,
quimicamente ou biologicamente contaminantes, incluindo materiais perfurocortantes e remédios
vencidos.
VIII - Resíduos Radioativos - os contaminados por substâncias radioativas.
§ 1° Os resíduos da construção civil, poda de árvores e manutenção de jardins, até 1m 3 (um metro
cúbico), produzido a cada 30 (trinta) dias por unidade geradora e os objetos volumosos deverão
ser encaminhados às estações de depósitos, denominados de ecopontos, determinados pela
Administração, ou serão coletados, na falta de sua existência, pela Prefeitura.
§ 20 Os resíduos da construção civil e de poda de árvores e manutenção de jardins poderão ser
coletados pela Prefeitura, quando não superior a 30 (trinta) quilos e dimensões de até 40

(quarenta) centímetros e acondicionado separadamente dos demais resíduos.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJE3NJJEMDM0NZFBNJIZQZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Julho de 2022
225 - Ano XIV - Nº 2549

Boquira

Seção IV
Dos Resíduos Sólidos Urbanos Recicláveis
Art. 100 São considerados RSU recicláveis os resíduos que, em todo ou em parte, possam ser

recuperados ou regenerados sendo passíveis de coleta seletiva, sendo das seguintes categorias:
1 - papéis;
II - plásticos;
III - vidros;
IV - metais.
CAPÍTULO III
SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Seção 1
Das Definições
Art. 110 Define-se como Sistema de Resíduos Sólidos Urbanos, identificado pela sigla SRSU, o

conjunto de obras de construção civil, equipamentos mecânicos e ou elétricos, viaturas,
recipientes e acessórios, recursos humanos, institucionais e financeiros e de estruturas de gestão
destinados a assegurar, em condições de eficiência, segurança e inocuidade, a deposição, coleta,
transporte, armazenagem, tratamento, valorização e destinação final dos resíduos sob quaisquer
das formas. Também estão incluídos indicadores relacionados com a prestação dos serviços no
município de forma a avaliar a qualidade do serviço prestado, ademais também consta as ações
de emergência e contingência
Parágrafo único Entende-se por gestão do sistema de resíduos sólidos o conjunto de atividades

de caráter técnico, administrativo e financeiro necessário ao acondicionamento, coleta, transporte,
tratamento, valorização e destinação final dos resíduos, incluindo o planejamento e a fiscalização
dessas operações, bem como o monitoramento dos locais de destino final, depois de se proceder
ao seu encerramento.
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Seção II
Das Fases e Atividades do Sistema de Gestão do RSU
Art. 121 O sistema de gestão de RSU engloba, no todo ou em partes, as fases e atividades abaixo
indicadas:
1 - Produção;
II- Acondicionamento;
III - Coleta;
IV - Transporte;
V - Tratamento;
VI - Valorização;
VII - Destinação Final;
VIII - Disposição Final;
IX - Conservação e manutenção dos equipamentos e das infraestruturas;
X - Atividades de caráter administrativo, financeiro e de fiscalização.
Art. 13° As fases e atividades do sistema de gestão de RSU são definidas das seguintes formas:
1 - Produção - geração de RSU na origem;
II - Acondicionamento - colocação dos RSU nos recipientes para a remoção e podendo ser:
a) Indiferenciado - num mesmo recipiente as várias espécies de resíduos;
b) Seletivo - acondicionamento separado das frações dos RSU passíveis de serem
reciclados, determinados minimamente entre RSU úmidos e RSU secos e
idealmente, fracionando os RSU secos entre as categorias relacionados no artigo
100
.

III - Coleta - a forma como o lixo ou resíduo será recolhido, tanto nos roteiros de coleta comuns
quanto nas estações de depósitos coletivas (contêineres, ecopontos...).
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IV - Transporte - remoção ou afastamento dos RSU dos locais de disposição ou de um lugar para
outro;
V - Tratamento - quaisquer processos manuais, mecânicos, físicos, químicos ou biológicos
utilizados nos resíduos de forma a reduzir o seu volume ou periculosidade, bem como a facilitar
a sua movimentação, aproveitamento ou disposição final;
VI - Valorização - conjunto de operações que visem o reaproveitamento das frações aproveitáveis
ou recicláveis dos materiais que constituem os resíduos depositados e coletados;
VII - Destinação Final - destinação ambientalmente adequada de resíduos que inclui a
reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras
destinações admitidas pelos órgãos competentes, entre elas a disposição final.
VIII - Disposição Final - distribuição ordenada de rejeitos em aterros sanitários, observando
normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança
e a minimizar os impactos ambientais adversos.
CAPÍTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES PELOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
Art. 14° O gerador é responsável pela separação, pelo acondicionamento e pela disposição nos
locais adequados para a coleta dos resíduos previstos no art. 8°, sendo a coleta, transporte e destino
final de responsabilidade do Município.
Art. 15° O gerador é responsável pela separação, acondicionamento, transporte e destino final
dos resíduos de que trata o art. 6 0 podendo, no entanto, contratar a própria administração
,

municipal, caso esta disponha deste serviço, ou empresa especializada devidamente habilitada à
realização dessas atividades.
§ 1° Para efeito do disposto neste artigo, considera-se gerador de resíduos da construção civil as
pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, proprietárias ou responsáveis por obra de
construção civil, reforma, reparos, demolições, empreendimentos de escavação do solo,
movimento de terra ou remoção de vegetação que produzam resíduos da construção civil.
§ 2° Para efeito do disposto neste artigo são considerados geradores de resíduos de objetos
volumosos as pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, proprietárias, locatárias ou
ocupantes de imóvel em que sejam gerados resíduos volumosos.
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Art. 16° Sempre que possível, os resíduos recicláveis devem ser separados dos demais resíduos e

acondicionados de forma a permitir sua coleta e transporte separadamente.
Art. 170 Os proprietários ou acompanhantes de animais devem proceder à limpeza e remoção

imediata dos dejetos produzidos por estes animais nas vias e outros espaços públicos, exceto os
provenientes de cães-guia quando acompanhados de cegos.
Parágrafo único A disposição dos dejetos de animais deve ser efetuada junto aos resíduos

domésticos do responsável pelo animal ou nos equipamentos de disposição existente na via
pública, exceto quando existirem equipamentos específicos para essa finalidade.
Art. 180 Os transportadores e os receptores de resíduos da construção civil, de recicláveis e de

objetos volumosos são os responsáveis pelos resíduos no exercício de suas respectivas atividades.
§ 1 0 Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se transportadores de resíduos da construção
civil, de recicláveis e de objetos volumosos as pessoas fisicas oujurídicas, encarregadas da coleta
e do transporte dos resíduos entre as fontes geradoras e as áreas de destinação.
§ 2 0 São obrigações dos transportadores de resíduos da construção civil, de recicláveis e de objetos
volumosos:
a) possuir cadastro no órgão da Prefeitura responsável pelo gerenciamento dos resíduos
sólidos;
b) utilizar dispositivos de cobertura de carga em caçambas metálicas estacionárias ou
outros equipamentos de coleta, durante a carga ou transporte dos resíduos;
c) não sujar as vias públicas durante a carga ou transporte dos resíduos;
d) fornecer, para os geradores atendidos, comprovantes nomeando a correta destinação
a ser dada aos resíduos coletados.
§ 3° É responsabilidade da Prefeitura fiscalizar o disposto neste artigo.
Art.19° A Prefeitura devera elaborar um Plano Municipal de Gerencianiento de Resíduos Sólidos

visando a melhor gestão e prestação dos serviços relacionados.

e
1

e
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CAPÍTULO V
DO ACONDICIONAMENTO E DEPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
URBANOS

Seção 1
Da Definição

Art. 200 Acondicionamento é o conjunto de procedimentos utilizados para acomodar os resíduos
sólidos no local de sua geração e que permita a deposição adequada.
Parágrafo único Entende-se por acondicionamento adequado dos RSU a sua colocação em

condições de estanqueidade e higiene, em sacos plásticos ou em equipamentos apropriados, nos
dias e horas definidos, de forma a evitar o seu espalhamento na via pública.
Art. 21° Deposição é a colocação do resíduo acondicionado em local adequado para ser coletado,
no passeio público e em dispositivos de coleta coletiva (contêineres, ecopontos ... ).
Seção II
Das Formas de Acondicionamento
Art. 22° Os resíduos previstos no art. 8° deverão ser acondicionados em sacos plásticos

normalizados ou não, sempre que possível em cores diferentes para os indiferenciados dos
seletivos (RS úmidos e secos), com peso máximo por unidade de 40 (quarenta) quilos.
Art. 23° É obrigatório o uso de contêineres ou caçambas, nos modelos e dimensões aprovados,
para os resíduos previstos nos incisos II ao IV do art. 9°.
§ 1° Estes equipamentos deverão ser colocados na faixa da via pública destinada ao
estacionamento de veículos, entre 20 (vinte) a 30 (trinta) centímetros de distância do meio-fio e
dentro do limite da faixa e ter a identificação da empresa proprietária, telefone e faixas de
visualização noturna.
§ 2° A colocação destes equipamentos em outros locais dependerá de prévia aprovação do órgão
competente do Município.
§

30

Os equipamentos de deposição devem ser removidos sempre que:
a) os resíduos atinjam a capacidade limite do equipamento ou semanal mente;
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b) constituam um foco de insalubridade, independentemente do volume e tipo de
resíduos depositados;
e) se encontrem depositados resíduos não permitidos;
d) estejam colocados de forma a prejudicar a utilização de espaços públicos, sarjetas,
bocas-de-lobo, hidrantes, mobiliário urbano ou qualquer instalação fixa de utilização
pública, excetuando-se as situações devidamente autorizadas;
e) sempre que prejudiquem a circulação de veículos nas vias e outros espaços públicos,
excetuando-se as situações devidamente autorizadas.
§ 4° É proibida a colocação, troca ou retirada dos recipientes no horário compreendido entre 22 e
6 horas.
Art. 24° Os resíduos de que tratam os incisos VII e IX do art. 90 deverão ser colocados em

recipientes próprios e adequados nos estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de
serviços, ou por estes contratados, responsáveis pela coleta e destino final destes resíduos.
Seção III
Dos Recipientes para Colocação Seletiva dos Resíduos Recicláveis

Art. 25° Quando adotada a padronização de sacos plásticos para o acondicionamento dos
materiais recicláveis deverão obedecer, sempre que possível, as seguintes cores: azul para papéis
e papelões; vermelho para plásticos; verde para vidros e amarelo para metais.
§ 1° Quando instalados recipientes próprios e com compartimentos individualizados para a o
acondicionamento dos materiais recicláveis, estes devem obedecer às mesmas cores acima
mencionadas, com o nome do reciclável e a sua representação visual.
§ 2° Quando o recipiente não for compartimentado deverá ser na cor azul ou amarelo e ter a
inscrição - Reciclável.
Seção IV
Dos Responsáveis pelo Acondicionamento

Art. 260 São responsáveis pelo bom acondicionamento dos RSU e pela sua disposição para a
coleta:
1 - os proprietários, gerentes ou administradores de estabelecimentos comerciais, industriais, ou
prestadores de serviços;
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II - os residentes em moradias ou edificios de ocupação unifamiliar;
III - o síndico nos casos de condomínio vertical ou horizontal;
IV - o detentor dos recipientes previstos nos parágrafos l e 2 0 do artigo anterior, quando
existentes;
V - em outros casos, são responsáveis os indivíduos ou entidades designados para tal, ou na sua
falta, todos os residentes.
Parágrafo único Sempre que no local de produção de RSU exista equipamento de disposição, o
gerador deve utilizar estes equipamentos para a disposição dos resíduos.
Art. 270 A Prefeitura deve indicar área definida para a separação seletiva obrigatória dos resíduos;
o gerador deve efetuar a separação e o acondicionamento da fração reciclável dentro das normas
estabelecidas.
Seção V
Do Horário de Deposição dos RSU
Art. 280 O horário de colocação na via pública dos RSU é fixado pela Administração Municipal
ou pelo órgão de regulação através de edital, e deverá ser dada ampla publicidade.
§ 1° Fora dos horários previstos, os sacos plásticos ou equipamentos individuais devem se
encontrar dentro das instalações do gerador.
§ 2 0 Quando houver necessidade absoluta de interromper ou alterar o funcionamento do sistema
municipal de recolha de RSU, por motivos programados com antecedência ou por outras causas
não acidentais, os munícipes afetados pela interrupção deverão ser comunicados.
Seção VI
Da Coleta dos Resíduos Sólidos Urbanos

Art. 290 A coleta deve ser realizada por pessoal devidamente treinado, sendo indispensável o uso
de Equipamento de Proteção Individual necessário a preservação da segurança e saúde do
trabalhador, de acordo com as normas e legislação vigente.
Art. 30° O caminhão utilizado para a coleta deve apresentar bom estado de conservação e ser

adequado ao transporte de resíduos.
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Parágrafo único Os serviços de coleta devem ser realizados de modo a não sujar as vias públicas
Art. 310 A prestação dos serviços de coleta e transporte dos resíduos, são de responsabilidade da
prefeitura, contudo, poderão ser delegados, através de processo licitatório, à empresa
especializada e devidamente habilitada à realização destas atividades.
Parágrafo único É dever da Prefeitura fiscalizar as disposições estabelecidas nesta seção.
Seção VII
Da Coleta Seletiva
Art. 32(A administração municipal pode subsidiar, contratar, conceder, apoiar catadores, quando
existentes, através de programas específicos, visando a criação de cooperativas, o apoio técnico e
econômico, fornecimento de infraestrutura, entre outras atividades que facilitem e incentivem a
coleta seletiva.
Art.33° Deve-se elaborar um Programa Municipal de Coleta Seletiva e seguir suas diretrizes.
Parágrafo único Os resíduos recicláveis não devem ser compactados durante o transporte,
utilizando-se, preferencialmente, caminhões do tipo "gaiola".
Seção VIII
Dos Ecopontos
Art. 34 A municipalidade deve implementar estações para o recebimento de pequenos volumes
de entulho ou grande objetos (móveis, pode de árvorés, etc), denominadas ecopontos, conforme
estabelece o §

lO

(parágrafo primeiro) do Art. T.

§ 1° O munícipe poderá dispor o material gratuitamente em caçambas distintas para cada tipo de
resíduo.
§ 20 O horário de íuncionarnento destas unidades será estabelecido pela administração municipal.

§ 3° Informações sobre as condições de recebimento dos referidos resíduos e do funcionamento
dos Ecopontos deverão ser amplamente divulgadas, periodicamente e permanentemente, através
dos principais meios de comunicação existentes no município.
§ 4° A Prefeitura deve incentivar, sempre que possível, a reutilização, a reciclagem ou o
reaproveitamento dos resíduos dispostos nos ecopontos. Bem como implementar a logística
reversa para agrotóxicos e suas embalagens, pilhas, baterias, pneus, óleos lubrificantes, seus
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resíduos e embalagens, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista e
produtos eletroeletrônicos e seus componentes e também implementar pontos de coleta para os
mesmos.
Seção IX
Remoção de Objetos Volumosos

Art. 35° É proibido colocar nos equipamentos, vias e outros espaços públicos Objetos Volumosos

definidos no inciso V do art. 9.° deste Regulamento.
§ 1° O detentor do Objeto deve assegurar o seu transporte nas devidas condições de segurança até
o local indicado para o seu descarte.
§ 2° Caso o detentor do Objeto não possua os meios necessários para o cumprimento do parágrafo
anterior, poderá solicitar à municipalidade a remoção, quando esta possuir tal serviço, mediante
pagamento do valor fixado.
Art. 36° Estes Objetos não poderão ser de depositados no aterro sanitário.

Art.37 É previsto o recolhimento de animais mortos para disposição rio aterro sanitário.
Seção X
Remoção de Resíduos de Capina e Poda Urbana

0
Art. 38 É proibido colocar nos equipamentos, vias e outros espaços públicos os Resíduos de

Capina e Poda Urbana, definidos nos termos do inciso III do art. 9° deste Regulamento.
Art. 39° O detentor de Resíduos de Capina e Poda Urbana deve assegurar a sua destinação final

ou valorização no local de produção, cumprindo as normas de segurança e salubridade pública,
ou assegurar o seu transporte nas devidas condições de segurança e efetuar o respectivo depósito
no local destinado a este fim.
Parágrafo único. Caso o detentor desses Resíduos não possua os meios necessários para o

cumprimento do parágrafo anterior, poderá solicitar à municipalidade a remoção, quando esta
possuir tal serviço, mediante pagamento do valor fixado.
Art. 40 0 Preferencialmente. sobre qualquer forma de destinação final dós Resíduos de Capina e

Poda Urbana, deve ser priorizado o seu reaproveitamento ou transformação.

1
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CAPÍTULO VI
DA LIMPEZA DOS TERRENOS E ESPAÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS

Seção 1
Limpeza das Calçadas e Áreas de Confinantes das Residências e Estabelecimento
Comerciais, Industriais e Prestadores de Serviços
Art. 410 As residências e os estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços

devem proceder à limpeza diária de suas calçadas, bem como das áreas correspondentes à sua
zona de influência quando ocupem vias públicas, removendo os resíduos provenientes da
ocupação ou da atividade.
Parágrafo único Para efeitos deste Regulamento estabelece-se como zona de influência de um

estabelecimento a faixa de 03 (três) metros a contar do limite do estabelecimento.
Art. 420 Os resíduos provenientes da limpeza da área anteriormente considerada devem ser
dispostos nos recipientes existentes para disposição de resíduos ou acondicionados junto aos
resíduos das residências ou estabelecimentos.
Art. 43° Fora dos limites acima estabelecidos é o Município o responsável pela limpeza pública.
Art. 44° É de responsabilidade da Prefeitura executar os serviços de limpeza pública incluindo os

serviços de dragagem de córregos e limpeza de bocas de lobos e canais de drenagem urbana.
Seção II
Limpeza de Terrenos Privados
Art. 45° Nos terrenos, edificados ou não, é proibida a disposição de resíduos sólidos,

designadamente lixos, entulhos, detritos e outros.
Art. 46° Nos lotes não edificados caberá ao respectivo proprietário proceder periodicamente à
respectiva limpeza, de modo a evitar o aparecimento de matagais, suscetíveis ao
comprometimento da salubridade dos locais ou que aumentem os riscos de incêndios.
Art. 470 Sempre que os serviços municipais entendam existir perigo de salubridade, os
proprietários ou usufrutuários de terrenos onde se encontrem lixos, detritos ou entulhos, mesmo
que depositados abusivamente por terceiros, ou cobertos de mato ou vegetação, serão notificados
a limpa-los.
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Parágrafo único No caso de não cumprimento no prazo que lhe vier a ser fixado,
independentemente da aplicação da respectiva multa, a Administração Municipal executará os
serviços cobrando as respectivas despesas.
Art. 48° Os terrenos urbanos confinantes com a via ou logradouro público devem ser vedados, de
forma a não permitir que a terra avance no passeio público, e quando a via for pavimentada, o
passeio deve ser calçado.
CAPÍTULO VII
DA COMPOSTAGEM
Art. 49° Deve ser usada a compostagem como processo biológico aeróbico e controlado de
transformação de resíduos orgânicos em resíduos estabilizados, com propriedades e
características completamente diferentes do material que lhe deu origem.
Art. 500 O processo de compostagem a ser utilizado será definido através de estudo específico,
quando de decisão de sua implementação.
Art. 51° No prazo de três anos da data deste Regulamento, o Executivo deverá apresentar plano
de viabilidade ou não de se implantar o processo de compostagem.
CAPÍTULO VIII

DOS PROGRAMAS DE APOIO A COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
Art. 52° A Coleta Seletiva Solidária do resíduo seco reciclável constitui parte essencial do
Sistema para a Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos e será implantada de forma extensiva no
Município com priorização das ações de geração de ocupação e renda e das ações modificadoras
do comportamento dos munícipes perante os resíduos que geram.
Art. 530 A coleta seletiva de materiais recicláveis será incentivada através de cooperativas e/ou
outras formas de associativismo, para a geração de trabalho e renda.
Art. 54° A Prefeitura deve prever mecanismos para estimular o estabelecimento de indústrias ou
serviços que reciclem ou valorizem os materiais triados na coleta seletiva em seus processos
produtivos, através de incentivos fiscais e outros benefícios em conformidade com os parâmetros
legais vigentes.
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CAPÍTULO IX
DA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
Art. 550 Os rejeitos (frações não recuperáveis ou não aproveitáveis dos resíduos coletados) de

responsabilidade do Município ou aqueles que, mesmo não sendo de sua responsabilidade,
deverão ter como destinação final a disposição em Aterro Sanitário.
Art. 56° O Aterro Sanitário deverá estar de acordo com as normas estabelecidas pela Fundação

Estadual de Meio Ambiente - FEAM e outras pertinentes, ou dentro do prazo estabelecido de
ajustamento de conduta.
Art. 57 Os resíduos da construção civil e os resíduos de objetos volumosos e demais resíduos,

cuja responsabilidade não seja do Município, só poderão ser depositados em aterros de inertes e
locais previamente aprovados pela municipalidade, sendo permitido, na forma adequada, a sua
reutilização, reciclagem, reserva ou destinação mais adequada.
§

10

Os resíduos destinados aos Aterros de Resíduos de Construção Civil deverão ser previamente

triados, dispondo-se neles exclusivamente os resíduos de construção civil de natureza mineral,
devendo ser prioritariamente reutilizados ou reciclados, sendo conduzidos ao aterro de inertes,
caso inviáveis estas operações.
§ 2° Os resíduos da construção civil e os resíduos volumosos, bem como outros tipos de resíduos
urbanos, não poderão ser dispostos em áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água, lotes vagos,
em passeios, vias e outras áreas públicas ou particulares e em áreas protegidas por Lei, sujeitos
os infratores à multa, sem prejuízo de outras sanções penais e administrativas previstas na
legislação vigente.
CAPÍTULO X
DO CONSÓRCIO
Art. 58° De conformidade com o disposto na Lei Federal n°. 11.445, de 5 de janeiro de 2007, o
Município poderá participar, juntamente com os outros municípios, de Consórcio Intermunicipal
para Gerenciamento Integrado e Sustentável dos Resíduos Sólidos Urbanos, sob a forma de
sociedade civil, sem fins lucrativos.
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CAPÍTULO XI
DAS TAXAS E TARIFAS
Art. 59° Pela prestação do serviço de coleta, transporte e destinação final dos resíduos previstos

no Art. 8° deste Regulamento serão cobradas as taxas previstas no Código Tributário Municipal
ou tarifas constantes do Anexo deste Regulamento.
Parágrafo único Para a cobrança da taxa ou tarifa serão lançadas guias específicas (fatura) ou

associadas a outros instrumentos municipais de cobrança pela prestação dos serviços públicos.
Art. 600 Por outros serviços prestados previstos neste Regulamento serão cobrados os valores
constantes do Anexo.
Art. 61 0 As faturas devem ser entregues com antecedência mínima, em relação à data de

vencimento, de 10 dias.
Art. 620 A fatura deverá conter obrigatoriamente as seguintes informações:

1— nome do usuário;
II— número de identificação do usuário;
III - enquadramento tarifário da(s) unidade(s) usuária(s);
IV - endereço do usuário;
VI— valor pago na fatura anterior;
X - informação a respeito do critério de determinação do valor cobrado;
XI - data da emissão, da apresentação e do vencimento da fatura;
XV - descontos concedidos, quando houver;
XVI - descrição dos tributos incidentes sobre o faturamento;
XVII—multa, juros e atualização monetária;
XVIII—valor total a pagar;
XX - números de atendimento telefônico do prestador, da Ouvidoria do prestador, quando houver,
da Ouvidoria do Ente Regulador;
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XXI - os endereços eletrônicos do prestador e do Ente Regulador;
XXII - identificação da existência de faturas vencidas e não pagas até a data;
XXIII - percentual de reajuste ou revisão tarifário e a data de início de sua vigência.
§ 10 O pagamento de unia fatura não implicará na quitação de eventuais débitos anteriores.

§ 2° No caso de não quitação da fatura, o aviso do débito pendente deverá constar da fatura
subsequente.
Art. 63° O prestador deverá encaminhar ao usuário declaração de quitação anual de débitos nos

termos da Lei Federal n° 12.007, de 2009 por ocasião do encaminhamento da fatura a vencer no
mês de maio do ano seguinte ou no mês subsequente à completa quitação dos débitos do ano
anterior ou dos anos anteriores.
Parágrafo único O usuário que não for mais titular da fatura, quando da emissão da declaração

de quitação anual de débitos, pode solicitá-la ao prestador de serviço.
Art. 64° É facultado ao prestador incluir na fatura outras informações pertinentes aos serviços

prestados, tais como campanha de educação sanitária e de conservação e preservação ambiental,
desde que não interfiram no fornecimento das informações obrigatórias, sendo vedada, em
qualquer hipótese, a veiculação de mensagem político-partidária, de propaganda comercial e de
natureza religiosa.
Art. 65° Os geradores domésticos, que se encontrem em situação de carência econômica

comprovada pelos serviços sociais, gozam do direito à redução do valor da tarifa de resíduos
sólidos a ser definida em resolução específica.
CAPÍTULO XII
DA FISCALIZAÇÃO, INFRAÇÕES E PENALIDADADES

Seção 1
Da Fiscalização
Art. 66° A fiscalização das disposições do presente Regulamento e a imposição de penalidades

competem aos órgãos municipais com competência fiscalizadora para as atividades objeto deste
Regulamento.
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Art. 67 Qualquer violação ao disposto no presente Regulamento constitui infração punível com
multa, sendo igualmente puníveis as tentativas de violação e os comportamentos negligentes.
Parágrafo único O pagamento da multa não elide a irregularidade, ficando o infrator obrigado a
regularizar a situação ou reparar os danos causados que estivarem em desacordo com as
disposições contidas neste Regulamento.
Art. 680 As infrações a este Regulamento serão notificadas e uma via da notificação será entregue
ao infrator mediante recibo ou através de Aviso de Recebimento (AR).
Parágrafo único Se o infrator se recusar a receber a notificação tal fato será certificado no
documento.
Art. 69° Para o exercício do contraditório e da ampla defesa, é assegurado ao infrator o direito de
recorrer no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da notificação.
Seção 11
Das Infrações e Penalidades
Art. 70° Serão punidas com multas as seguintes infrações:
1 - a realização, não autorizada, da atividade econômica de disposição, coleta, transporte,
armazenagem, valorização, tratamento e destinação final de resíduos sólidos - multa de dez a
cinquenta vezes a Unidade Fiscal do Município - UFM;
II - descarga de RSU na via pública ou em qualquer outro local não autorizado, bem como a sua
colocação fora dos horários de coleta - multa de uma a cinco vezes a UFM;
III - utilização de equipamentos de disposição e coleta não autorizados ou fora dos padrões
determinados, ou de capacidade não apropriada em função da produção de resíduos - multa de
uma a cinco vezes a UFM;
IV - utilização de equipamentos em condições irregulares de higiene e estado de conservação multa de uma a três vezes a UFM;
V - disposição de RSU diferentes daqueles a que se destinam os equipamentos de disposição multa de uma a duas vezes a UFM;
VI - destruir, provocar danos e afixar cartazes ou publicidade, em recipientes destinados à
disposição de RSU - multa de urna a cinco vezes a UFM, além do pagamento da sua reparação ou
substituição;
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VII - permanência dos recipientes de disposição dos RSU, na via pública, fora dos horários
fixados para tal efeito - multa de uma a três vezes a UFM;
VIII - vazar tintas, óleos, petróleo seus derivados ou quaisquer ingredientes perigosos ou tóxicos
para a via pública - multa de duas a dez vezes a UFM;
IX - destruir ou danificar mobiliário urbano - multa de uma a cinco vezes a UFM;
X - efetuar queima de resíduos sólidos a céu aberto - multa de uma a cinco vezes a UFM;
XI - lançar quaisquer detritos ou objetos nas sarjetas ou surnidouros - multa de uma a dês vezes a
UFM;
XII - poluir a via pública com dejetos, nomeadamente de animais - multa de uma a cinco vezes a
UFM;
XIII - despejar a carga de veículos, total ou parcialmente, com prejuízo para a limpeza pública,
sem efetuar a limpeza dos resíduos daí resultantes - multa de uma a dez vezes a UFM;
XIV - não proceder a limpeza de todos os resíduos provenientes de obras que afetem o asseio das
vias e outros espaços públicos - multa de uma vezes a UFM;
XV - lançar ou abandonar animais estropiados, doentes ou mortos na via pública - multa de uma
a dez vezes a UFM;
XVI - lançar volantes ou panfletos promocionais

0u

publicitários na via pública - multa de meia

a duas UFM;
XVII - violação de outros dispositivos deste Regulamento não expressamente acima mencionados
- multa de uma a dez vezes a UFM.
Parágrafo único As multas serão agravadas para o dobro por cada reincidência.
CAPÍTULO XIII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 710 Os sacos plásticos não reciclados deverão num prazo de 03 (três) anos ser substituídos
por reciclados se estes forem os recomendáveis ou por outra solução aprovada que cause menos
efeitos nocivos ao meio ambiente.
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Art. 720 A gestão e gerenciamento integrado dos resíduos sólidos do Município serão executados
pela Secretaria (ou Departamento)
Art. 73° Este Regulamento entrará em vigor no prazo de 90 (noventa) dias de sua publicação.
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ANEXO
TAXAS, TARIFAS E PREÇOS
Tabela 1 - De acordo com a Tabela "x" do Código Tributário Municipal

01
02
03
04

Tabela 2 - Tarifas e Preços
Base de Cálculo
01
02
03
04
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11.4. Minuta de Regulamento dos Serviços de Drenagem Urbana e Manejo de Águas
Pluviais

MINUTA DE REGULAMENTO
DOS SERVIÇOS DE
DRENAGEM E MANDO DE
ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

Execução:

Z1J

Apoio Técnico:

PMVIVO

Realização:

ÇBHSF

Apoio:

affi ma
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MINUTA DE REGULAMENTO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E MANEJO
DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS
SUMÁRIO

CAPÍTULO 1
DO OBJETIVO (Art. 1°)
CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES (Art.. 20 ao Art. 50

)

CAPÍTULO III
DAS PROIBIÇÕES (Art. 60

)

CAPÍTULO IV
DO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS E CONSTRUÇÃO DAS REDES DE DRENAGENS
(Art. 70 e Art. 8°)

CAPÍTULO V
DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES E PLANO EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA

(Art. 9° e Art. 10°)
CAPÍTULO VI
DA CONCEPÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES (Art. 11° e Art. 12 0

)

CAPÍTULO VII
DO AMORTECIMENTO DAS VAZÕES (Art. 13 0 ao Art. 170

)

CAPÍTULO VIII
DOS LOTEAMENTOS (Art. 18° aoArt.21°)

CAPÍTULO IX
DA PERMEABILIDADE DO SOLO E DO APROVEITAMENTO DAS ÁGUAS
PLUVIAIS (Art. 22°)

CAPÍTULO X
DO SISTEMA DE COBRANÇA (Art. 23°)

CAPÍTULO XI
DAS PENALIDADES E MULTAS
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Seção 1
Das Penalidades (Art. 24 0 ao Art. 27 0

)

SEÇÃO ii
Das multas (Art. 28 0 e Art. 29°)

CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS (Art. 30° e Art. 31°)

CAPÍTULO 1
DO OBJETIVO
Art. l O presente Regulamento, com fundamento na Lei Municipal n°, que institui o Plano

Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências, estabelece e define as regras e as
condições a que deve obedecer ao sistema de drenagem pública e predial de águas pluviais no
Município.
CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES
Art. 2° Consideram-se águas pluviais as que procedem imediatamente das chuvas conforme o art.

102 do Decreto n° 24.643/34 - Código das Águas.
§ 10 Ao proprietário do imóvel, sobre o qual incidam águas pluviais, não é permitido:

1— desperdiçar essas águas em prejuízo de outros que delas se possam aproveitar;
II— transpor as águas pluviais da microbacia em que se encontram.
Art. 3° Considera-se drenagem e manejo de águas pluviais urbanas o conjunto de atividades,
infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte,
detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das
águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.
Art. 4° O sistema de drenagem urbana é composto de uma série de unidades e dispositivos

hidráulicos com terminologia própria e cujos principais elementos são conceituados conforme
apresentado a seguir:
1 - Greide - é uma linha do perfil correspondente ao eixo longitudinal da superfície livre da via
pública;
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II - Guia - conhecida como meio-fio, é a faixa longitudinal de separação do passeio com o leito
viário;
III - Sarjeta - é o canal longitudinal, em geral triangular, situado entre a guia e a pista de
rolamento, destinado a coletar e conduzir as águas de escoamento superficial até os pontos de
coleta;
IV - Sarjetões - canal de seção triangular situado nos pontos baixos ou nos encontros dos leitos
viários das vias públicas, destinados a conectar sarjetas ou encaminhar efluentes destas para os
pontos de coleta;
V— Bocas coletoras - conhecidas como bocas de lobo ou bocas de leão, são estruturas hidráulicas
para captação das águas superficiais que escoam pelas sarjetas e sarjetões; em geral situam-se sob
o passeio ou sob a sarjeta;
VI - Galerias - são condutos destinados ao transporte das águas captadas nas bocas coletoras até
os pontos de lançamento ou os emissários;
VII— Condutos de ligação - conhecidos como tubulações de ligação, são destinados ao transporte
da água coletada nas bocas coletoras até as galerias pluviais;
VIII - Poços de visita - são câmaras visitáveis situadas em pontos previamente determinados,
destinadas a permitir a inspeção e limpeza dos condutos subterrâneos;
IX - trecho de galeria - é a parte da galeria situada entre dois poços de visita consecutivos;
X - Caixas de ligação - conhecidas como caixas mortas, são caixas subterrâneas não visitáveis,
com finalidade de reunir condutos de ligação ou estes à galeria;
XI— Emissários - sistema de condução das águas pluviais das galerias até o ponto de lançamento;
XII - Dissipadores - são estruturas ou sistemas com a finalidade de reduzir ou controlar a energia
no escoamento das águas pluviais, como forma de controlar seus efeitos e o processo erosivo que
provocam;
XIII - Reservatórios de acumulação - são as Bacias de Detenção ou Retenção utilizadas para a
acumulação das águas e amortecimento das vazões de cheias;
XIV - Bacias de drenagem - são áreas de contribuição hídrica de drenagem.
Art. 5° Consideram-se áreas impermeáveis todas as superfícies que não permitam a infiltração da
água para o subsolo.
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CAPÍTULO 111
DAS PROIBIÇÕES
Art. 6° Em qualquer caso é proibido:

1— o escoamento da água dos beirais ou goteiras diretamente para a via pública ou sobre o imóvel
vizinho. Salvo quando não for possível o escoamento diretamente para a via pública, poderá este
ser feito através de dutos fechados e com o lançamento para a calçada em altura não superior a
20 cm do pavimento.
II - introduzir na rede de drenagem:
a) materiais explosivos ou inflamáveis;
b) materiais em concentrações consideradas inaceitáveis pelas entidades competentes que
pela sua natureza química ou microbiológica constituam um elevado risco para a saúde pública
ou para a conservação do sistema;
c) entulhos, plásticos, areias, lamas ou cimento;
d) lamas extraídas de fossas sépticas e gorduras ou óleos de câmaras retentoras ou
dispositivos similares, que resultem de operações de manutenção;
e) resíduos sólidos ou quaisquer outras substâncias que, de uma maneira geral, possam
obstruir e/ou danificar as canalizações e seus acessórios, ou causar danos, retardando ou
paralisando o fluxo natural das águas;
f) óleos minerais e vegetais;
g) águas com características anormalmente diferentes das águas pluviais urbanas, como
a ligação de coletores de águas pluviais à rede de esgoto sanitário e vice-versa.
CAPÍTULO IV
DO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS E DA CONSTRUÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM
Art. 70 O escoamento das águas pluviais dos imóveis para a via pública deverá ser feito, sempre

que possível, em condutores sob a calçada com escoamento na sarjeta, sob responsabilidade do
proprietário do imóvel.
Art. 80 A construção das redes de drenagem é de responsabilidade:

1 - do Município, em áreas já loteadas cuja obrigação da construção da rede não seja mais de
responsabilidade do loteador;
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II - do loteador ou proprietário de novos loteamentos ou arruamentos ou naqueles existentes cuja
responsabilidade ainda remanesce com o loteador ou proprietário, inclusive a construção de
emissários ou dissipadores quando esta for de exigência dos órgãos técnicos da Prefeitura para
aprovação do loteamento, bem como as interligações de drenagem dos terrenos para a rede
pública.
Parágrafo único: A construção dos sistemas de drenagem deve obedecer às determinações e às
especificações dos órgãos técnicos da Prefeitura.
CAPÍTULO V
DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES E PLANO EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA
Art. 90 Com objetivo de facilitar e potencializar a eficácia dos mecanismos de monitoramento e
avaliação dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, deverá ser estabelecido
um sistema de informações capaz de instrumentalizar análises qual i -quantitativas das variáveis
identificadas. Esse sistema também tem por objetivo reunir os dados necessários para a
proposição e análise de indicadores a serem utilizados, de forma a permitir uma avaliação dos
serviços prestados. O sistema deve conter, no mínimo, os seguintes indicadores:
1— Índice de reclamações na ouvidoria por serviços de drenagem pluvial: Número de reclamações
no mês/número de domicílios urbanos;
II - Índice de atendimento total: Total de vias públicas com redes ou canais de águas pluviais
subterrâneos / Extensão total existente (km) - (%)h 1NO21;
II - Índice de Risco de Inundação: Quantidade de domicílios sujeitos a risco de inundação /
Quantidade total de domicílios existentes na área urbana - (%)i 1N040
Art. 10° Deverá ser elaborado o Plano de Emergências e Contingências, com objetivo de
monitorar presumíveis fatores de risco, identificar e prevenir possíveis acidentes, passíveis de
acontecer ou não, bem como atuar na mitigação de dano e prejuízos causados por acidentes e
desastres naturais ou antrópicos, além de prevenir agravos à saúde pública relacionados aos
serviços de saneamento básico.
CAPÍTULO VI
DA CONCEPÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES
Art. 11° Na concepção dos sistemas de drenagem de águas pluviais devem ser cuidadosamente
analisadas as bacias hidrográficas, as áreas em que o escoamento se pode fazer superficialmente
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ou não, as dimensões das tubulações e demais instalações, as soluções que contribuem para o bom
funcionamento do sistema. O Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU) é um documento
normativo que estabelece mecanismos de gestão da infraestrutura urbana relacionada ao
escoamento das águas pluviais e, quando existente, os sistemas de drenagem devem observar suas
diretrizes, sendo um documento fundamental para a concepção dos sistemas de drenagem no
município.
Art. 120 A manutenção e conservação do sistema de drenagem compete ao Município, inclusive
nos novos loteamentos, após a entrega e aceitação do loteamento, salvo os casos de
responsabilidade legalmente atribuídos aos proprietários, loteador ou responsável pela obra.
CAPÍTULO VII
DO AMORTECIMENTO DAS VAZÕES
Art. 13° Toda ocupação que resulte em superfície impermeável, deverá possuir uma vazão

máxima específica de saída para a rede pública de águas pluviais igual a 25,5 l/(s.ha).
§ 1 0 A vazão máxima de saída é calculada multiplicando-se a vazão específica pela área total do
terreno.
§ 2 0 Serão consideradas áreas impermeáveis todas as superfícies que não permitam a infiltração
da água para o subsolo.
§ 3 0 A água precipitada sobre o terreno não pode ser drenada diretamente para as ruas, sarjetas
e/ou redes de drenagem excetuando-se o previsto no § 4 0, deste artigo.
§ 4 0 As áreas de recuo mantidas como áreas verdes poderão ser drenadas diretamente para o
sistema de drenagem.
§ 5 0 Para terrenos com área inferior a 600m 2 e para habitações unifamiliares, a limitação de vazão
referida no "caput" deste artigo poderá ser desconsiderada, a critério do órgão municipal
responsável pela gestão da drenagem urbana.
Art. 141 Todo parcelamento do solo deverá prever na sua implantação o limite de vazão máxima

específica disposto no Art. 11°.
Art. 151 A comprovação da manutenção das condições estabelecidas neste capítulo deve ser

apresentada ao órgão municipal responsável pela gestão da drenagem urbana.
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§ 1° Para terrenos com área inferior a 100 (cem) hectares, quando o controle adotado pelo
empreendedor for o reservatório, o volume necessário do reservatório deve ser determinado
através da equação:
v = 4,25 AI
Onde v é o volume por unidade de área de terreno em M3 /hectare e AI é a área impermeável do
terreno em %.
§ 2° O volume de reservação necessário para áreas superiores a 100 (cem) hectares devem ser
determinado através de estudo hidrológico específico, com precipitação de projeto com
probabilidade de ocorrência de 10% (dez por cento) em qualquer ano (Tempo de retorno = 10(dez)
anos).
§ 3 0 Poderá ser reduzida a quantidade de área a ser computada no cálculo referido no § 1° se
for(em) aplicada(s) a(s) seguinte(s) ação(ões):
a) aplicação de pavimentos permeáveis (blocos vazados com preenchimento de areia ou grama,
asfalto poroso, concreto poroso) - reduzir em 50% (cinquenta por cento) a área que utiliza estes
pavimentos;
b) desconexão das calhas de telhado para superfícies permeáveis com drenagem - reduzir em 40%
(quarenta por cento) a área de telhado drenada;
c) desconexão das calhas de telhado para superfícies permeáveis sem drenagem - reduzir em 80%
(oitenta por cento) a área de telhado drenada;
d) aplicação de trincheiras de infiltração - reduzir em 80% (oitenta por cento) as áreas drenadas
para as trincheiras.
§ 40 A aplicação das estruturas listadas no § 3 0 estará sujeita à autorização do órgão municipal
responsável pela gestão da drenagem urbana, após a devida avaliação das condições mínimas de
infiltração do solo no local de implantação do empreendimento, a serem declaradas e
comprovadas pelo interessado.
Art. 16° Após a aprovação do projeto de drenagem pluvial da edificação ou do parcelamento, por

parte do órgão municipal responsável pela gestão da drenagem urbana, é vedada qualquer
impermeabilização adicional de superfície.
Parágrafo único: A impermeabilização poderá ser realizada se houver retenção do volume

adicional gerado de acordo com a equação do Art. 13°, § 1°.
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Art. 171 Os casos omissos no presente Capítulo VI deverão ser objeto de análise técnica do órgão
municipal responsável pela gestão da drenagem urbana.
CAPÍTULO VIII
DOS LOTEAMENTOS
Art. 18° Os loteamentos deverão ser dotados, pelo loteador, de rede de galerias de águas pluviais
e obras complementares necessárias à contenção da erosão, além de outras obras exigidas no
parcelamento do solo.
Parágrafo único: Os projetos de drenagem das águas pluviais deverão ser apresentados nas
formas e prazos previstos para a apresentação de projetos de loteamento.
Art. 19° O dimensionamento dos sistemas de drenagem de águas pluviais deve obedecer às
seguintes condicionantes:
1 - Área de Influência - deve contemplar não apenas a área de intervenção da operação de
loteamento, mas também as áreas limítrofes contribuintes, que possam vir a ser drenadas pelo
sistema.
II - Precipitação - excetuando-se a adoção de outros valores devidamente justificados, a
intensidade de precipitação a tomar por base no dimensionamento dos sistemas é a de 61,9 mm/h;
III - Coeficiente de Redução - o coeficiente de redução a considerar no dimensionamento dos
sistemas não pode, regra geral, ser inferior a 0,80, consoante às áreas a drenar, e tendo em atenção
a sua densidade de construção, as áreas de espaços verdes ou ajardinados previstos, ou outros
fatores a ser considerados; outros valores podem ser utilizados diferentes do anteriormente
referido, desde que devidamente justificados, não sendo, em qualquer situação, permitido valores
inferiores a 0,70;
IV - Inclinação dos Coletores e Velocidade de Escoamento - na elaboração dos projetos dos
sistemas de drenagem deve se procurar uma combinação criteriosa dos diâmetros e inclinações
dos coletores a instalar.
Art. 20° É obrigatória a implantação de poços de visita e caixas de ligação:
1 - na confluência de coletores;
II - nos pontos de mudança de direção, inclinação e de diâmetro dos coletores;
111 - nos alinhamentos retos a cada 100 (cem) metros.
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§ 1° Os poços de visita devem ser de tamanho adequado ao número de coletores que neles
confluem e sua menor dimensão não deve ser inferior a 0,80m.
§ 2° As caixas de ligação devem ser de seção retangular e possuir dimensões adequadas ao número
e diâmetro dos coletores que nelas confluem; contudo deve ser garantida uma dimensão mínima
igual à do maior diâmetro dos coletores confluentes acrescida de O,60m, distribuídos em partes
iguais relativamente ao eixo vertical daqueles.
Art.21° As bocas coletoras ou bocas de lobo/leão devem ter proteção de uma grade que permita
a circulação de veículos e que seja removível permitindo o acesso para a realização de operações
de limpeza e manutenção.
CAPÍTULO XI
DA PERMEABILIDADE DO SOLO E DO APROVEITAMENTO DAS ÁGUAS
PLUVIAIS
Art. 22° O proprietário do imóvel deverá manter área descoberta e permeável do terreno (taxa de
permeabilização), em relação a sua área total, dotada de vegetação que contribua para o equilíbrio
climático e propicie alívio para o sistema público de drenagem urbana, conforme parâmetro
definido na Lei de Uso e Ocupação do Solo.
CAPÍTULO X
DO SISTEMA DE COBRANÇA
Art. 23° A remuneração dos serviços prestados pelo sistema de drenagem e manejo de águas
pluviais urbanas será na forma prevista no Código Tributário Municipal.
Parágrafo único A remuneração poderá ser individualizada ou prevista juntamente com outros
instrumentos de cobrança pela prestação de serviços públicos.
CAPÍTULO XI
DAS PENALIDADES E MULTAS
Seção 1
Das Penalidades
Art. 240 A fiscalização das disposições do presente Regulamento compete aos órgãos municipais
com poderes de fiscalização ou ao Ente Regulador, quando for delegada a fiscalização ao mesmo.
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Art. 25° A violação de qualquer norma deste Regulamento será punida com multa conforme

abaixo especificado, independente da obrigação de reparação dos danos causados.
Art. 260 As infrações a este regulamento serão notificadas e uma via da notificação será entregue

ao infrator mediante recibo ou através de Aviso de Recebimento (AR).
Parágrafo único: Se o infrator se recusar a receber a notificação tal fato será registrado no

documento.
Art. 27' Para o exercício do contraditório e da ampla defesa, é assegurado ao infrator o direito de
recorrer no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da notificação.
Seção II
Das Multas
Art. 28° Nas irregularidades previstas no Art. 6 1 deste regulamento serão aplicadas multas

correspondentes a uma ou até a trinta vezes a Unidade Fiscal do Município.
Parágrafo único: Em qualquer outra violação de dispositivo previsto neste Regulamento será
aplicada multa de uma a dez vezes a Unidade Fiscal do Município.
Art. 290 A aplicação da multa não isenta o infrator da responsabilidade civil ou criminal que ao
caso couber.
CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 30° O disposto no Capítulo VI se aplica às construções e reformas aprovadas a partir de 90

(noventa) dias da publicação deste Regulamento.
Art. 31° Este Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação.
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