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Relatório de Revisão
Plano Municipal de Saneamento Básico
Santo Cristo - RS
Tendo como base a Lei Municipal nº. 3.380/2011 de 30/06/2011, que institui o Plano
Municipal de Saneamento Básico, composto pelos serviços de abastecimento de água, serviços de
esgotamento sanitário, serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e manejo águas
pluviais e drenagem urbana, realizou-se audiência pública de revisão do Plano na data de
12/07/2016, com início às 19h00, tendo por local a Sala de Sessões da Câmara Municipal de
Vereadores deste Município e emitiu-se o presente relatório.
Inicialmente cabe, tecer comentários referente aos planos, destacando que até a presente data
mais de 60% dos municípios gaúchos não possuem plano de saneamento básico obrigatório,
conforme determina as Leis Federais nº. 12.305/2010 e Decreto nº. 7.404/2010.
A prorrogação do prazo final para a aprovação dos planos municipais de saneamento básico
para o dia 31 de dezembro de 2015 vai beneficiar aproximadamente 60% dos municípios gaúchos.
De acordo com dados da Federação das Associações dos municípios do Rio Grande do Sul
(FAMURS), apenas 37% dos municípios do Rio Grande do Sul, está atendida com um
planejamento para os serviços de abastecimento público, esgotamento sanitário, limpeza urbana e
drenagem.
Destacar ainda que diferentemente de outros Municípios que contrataram consultorias e
assessorias para a sua elaboração, com dispêndio de significativos recursos públicos para tal
atividade, que inclusive ainda não concluíram os trabalhos na grande maioria, o Município de Santo
Cristo - RS, constituiu comitês de coordenação, executivo e sustentação do próprio quadro
funcional e em parceria com entidades e órgãos ligados ao tema, para elaborar os planos sem o
investimento financeiro adicional, sendo prestado relevantes serviços de interesse público pelos
membros que constituíram os respectivos comitês de elaboração do Plano Municipal de Saneamento
Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
Destacar também, que em virtude do pioneirismo, na elaboração dos referidos planos. O
Município de Santo Cristo, habilitou-se, a cadastrar projetos e acessar recursos do Governo Federal,
sendo pré-requisito fundamental a elaboração dos planos, tanto é que o Município foi contemplado
com recursos na ordem de 8,8 milhões de reais para construção de estação de tratamento de esgoto e
7,2 km de redes coletoras de esgotamento sanitário, que atenderá 25% da população urbana do
Município, sendo que o projeto encontra-se em execução pela entidade responsável pela concessão
de água e esgoto no Município que é a Corsan. De igual forma o Município acessou recursos da
Funasa, na ordem de 2,3 milhões de reais para a implantação de uma central de triagem e
compostagem de lixo, sendo que parte, dos recursos, já estão na conta do Município e as obras e
estruturas encontram-se em fase de construções, o projeto contempla inda, máquinas e
equipamentos.
Em suma, enquanto a maioria dos municípios do estado, possuem dificuldades financeiras e
orçamentárias, e não elaboraram os seus planos, e ainda, deverão ter um grande investimento com a
contratação de assessorias para a elaboração dos mesmos o Município de Santo Cristo, fez os seus
planos, sem investimentos financeiros, e além disso acessou mais de 10 milhões de reais e está na
fase de revisão dos planos, conforme determina a Lei Municipal.
Isto, comprova a boa gestão dos recursos públicos da atual administração municipal,
prezando pela qualidade da gestão pública, seguindo orientações da Famurs, Funasa e do TCE-RS.
Conforme deliberação da audiência pública foram revisadas todas as metas a curto, médio e
longo prazo, conforme dispostas abaixo. Cabendo ao executivo municipal encaminhar ao legislativo
para que sejam alteradas por leis as referidas metas.
Segue o seguinte relatório:
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Referente à Lei Municipal nº. 3.380/2011 de 30/06/2011, que institui o Plano Municipal de
Saneamento Básico, composto pelos serviços de abastecimento de água, serviços de esgotamento
sanitário, serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e manejo águas pluviais e
drenagem urbana.
Conforme previsto:
Art. 2º O Plano Municipal de Saneamento Básico,
instituído por esta Lei, será revisto periodicamente, no máximo
a cada quatro anos, sempre anteriormente à elaboração do
Plano Plurianual. Parágrafo único: O Poder Executivo deverá
encaminhar a proposta de revisão do Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos à Câmara
Municipal de Vereadores, num prazo mínimo de 45 dias,
devendo constar as alterações, a atualização e a
consolidação do plano anteriormente vigente, após
realização de audiência(s) pública(s) que aprove(m) as
alterações.
Alterações do Anexo I, Lei Municipal nº. 3.380/2011 de 30/06/2011:

ANEXO I - Relatório
Metas Curto, Médio e Longo Prazo
Lei Municipal nº. 3.380/2011 de 30/06/2011, que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico,
composto pelos serviços de abastecimento de água, serviços de esgotamento sanitário, serviços de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e manejo águas pluviais e drenagem urbana.
Sistema de Abastecimento de Água

2019

20.000,00

2019

14.000,00/un

2019

12.000,00/ano

2019

200.000,00

2020

130.000,00

2020

230.000,00

2020

23.000,00

2021

83.000,00
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Repasse das Redes de Abastecimento de Água
Rural do Município para as Associações de
Moradores.

PREFEITURA/
USUÁRIOS
RURAIS

2022

12.000,00

2022

4.500.000,00

2023

70.000,00

2023

170.000,00

2030

9.000.000,00

2030

50.000,00
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Esgotamento Sanitário

2017

2017

2017

Em Execução

2020

Em execução

2020

Em execução

2020

2020

2022
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2022

2022

2022

2030

2030

6

Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos

2020
Encerramento do Aterro

Em execução

Em execução 2020

Em execução

2020

2016

Em execução

Em Encerramento

2016

2016
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Em execução

Em execução

2017

2017

Em execução

2017

Em execução

2016

Em execução

2016

Em execução

2016

Em execução

2017

8

9

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais

Em execução

2016

Em execução

2016

Em execução

2016

Em execução

2018
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